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ΡΒΦΒΑΤΙΟ 

Α Ὁ 1. 1. ΠΙ. 1Κ. ΜΙΒΑΌΜ ΒΕΟΟΜ. 

Εχ Οοάιςοῖδιις Οτεςῖβ, Ζαογαπι Ψδγδηϊοβ ἀείοτρῇ δὰ χυδίυπον Γἰδγος Ἀδρυμι, ἔπηΐ 4114] δὰ ραγίεϑ 

Παυὰ δηΐθα νοσδί! : Ηογυγα Ἰρίζυγ ἀδίαγ ἸΝοΙ4 ἴῃ γθοθηῆοπα δαθηῖ. Ουδηίυπὶ ἀϊίσγερεῖ Γἰδτὶ τεγῖὰ 
Τεχίυβ ἴῃ Εατίοης Ἀοπιᾶηᾶ (ου] τάπγεη δα(τ ρα δῖα τηδ]ογ ρᾶγβ (οαϊοιπι) 4 Τεχία Ηδεδγαο, εἴ χυδὲ 
εὐπὶ Τἐαυπηῖυς ἙδιΠοηδυ5 ες  γποηιραβ ; ποη (οἶυπι (ὐδριῖατχ Ν᾽ ἀγίαυσηαας ογάϊης τηυζαῖο, {εἀ ἰηῖε- 

στῖβ εἴΐαπλ ρεγιοάϊβ ἱπτογρο δες εἴ ἐγαηροῇεβ ; Ἰεδζογιθαβ, αἴ ορίπογ, {2:15 ποίιπι εἴ. Ετρο υἱ δνιζδηζαγ 
ἱησοχπηπγοάδ 4128 εχ ἰΔηἴα Εἰχεπιρίαγίατη ἀπ ογεραηῖια, εἴ ΡΓΘΙεΓΌΠπι εχ ρεγίυγραϊα παγγαῖοηῖβ (Ἔγὶα ἐχοσὶγὶ 
ρου ἴδῃς, οοπιπγχαῖα χυαάδηιν ἴῃ Ταχίυπὶ ποίγαπι ἰγδηβίεγγε νἹπὶ εἰς, νε] ἃ ποῖῖς ἱἸρῆιις Εἀϊτοη!ς Ἀο- 
τ δη88, ν6] ἂὸ Εαἀϊίοης ΑἸεχαηάγιπμα σογαριαῖα. ΕἸριγο Ὠυγλθγαὶθβ, Δά αυᾶβ Π1Π1] εχ δάνεγίο ποίδτυσ, 

ἀεῆρηδης (οάϊςεβ ΄αϊ οσοπηδηξ ἀπυμπησαδαχις Γἰδγατα δρυπι Ἰηΐερταπη. Ουοά 44 τε] 4υο8, ἢ αυᾶ 
ρΡᾶγίς ἀεβοϊδηῖ, νοὶ] ἢ αὐ] ποῖαθ}]ς ἴῃ {6 μαδεαηΐῖ, ἢος φυοαυς ᾿ηἴγα ἀξοϊλγαδιτυγ, 

Π, Τεβοῖϊ ἃ ἤπε νϑσ. 11. δά 1η1ἴ. νεσ. 32. σᾶρ. ΧχνΙϊ. ΓΑ ΓΙ ργῖραὶ, εἴ ἃ πε νεγ. 54. εὐαίάδεια οα- 

ΡἰῸ5 δά βη. νεγ. 5. οἂρ. χν!. επάογδηξυγ συοα8 1π ΠᾺΡ. ΧΥΪ;. νεγ. 41. εἴ ψεσγ, 50. 
Θυδ οπληΐα, ΄υοά ἀεῆηξ ΄συοφὰς ἴῃ Τεχίι ΕΣ ΟηΙς Ἀοηγαπηδ, Τ᾽ οχίυ! ποῖῖτο εχ Ἑάϊ- 
τἴοπα ΟΥ̓: ᾿ηδγοηάα συΓΑΥΙ. 

ΠῚ, Ἐχ Βοο δἴίδπι (οάϊοα ργιηλῖιβ ἜχΌ] ας 4128 ἸΠτΕΓ νεγ. 11. οἵ 32. σᾶρ. χνὶ!, ΓΑΡγ. 1. Βαθεῖ 
Τεχίυβ Ηδργεῦβ ἱηροϑηϊοίς ἀδπγχοηεαῖ ὁ]. Καηηϊοοίί. ἀ6 ϑεαῖα Τεχίις Ηςῦγ. Ὀπῆεσί. 11. 
Ρᾶρ. 422. ίεᾳ. ΟΕ. Βεαῆγάϊς. Ηεχαρὶ. [ἴῃ Ἰος. 

Χ, εβοῖϊῖ ἃ νος. καὶ ἡκέσε ΜΓ. 19. Πρ. ἵν. Ὠἱδτγ, 1. υἵχσυς δα νος. καὶ εἰπάτε ψεσ. 19. ζᾶρ. Χ. 
οἵ ΔΌ επορευετο λαλων νΕ͵. 26. (ᾶρ. χὶν. δ ἡ «ποκωλυσασα ΨνΕΓ. 33. (80. χχν. εἸυάεη 
ΤΑΡτι. ΟΟἸ]δῖο υ)ὰ5 (οά!ςοῖς ἃ βηε ρυγαὶ Γἰργὶ δρυμη οπιπίηο ἀεἤάετγαϊςατς, ἐσοεριβ 
αυϊάεπι ΑΓΔ Ρι5 σΔρ. Χχὶ!. χχῖῖ!. Γἰδτὶ Τεουηά!, Πρεοϊπλ!ηῖ5 Ιοοο (6]εέςις. Οοάεχ ἰρίς 
Ρεγηριι δὰ νεσ. 40. ἂρ. ν1}. Γ1ρτι δραπῃ τογα!, εἴ Ὁ] πα ε}..5 ραρὶπα ἀεῆηιϊ δὰ νεγθαὰ 
σπῶὼς Φοξοναι σε πάσας τας. ΄τάς Ἀερετγῖ. ργὸ Β15]. εἰ Οτίθηϊ. [,11, τοηλ. 11. Ρ. 236---240. 

ΧΙ, Ορ. χνίϊ. Π10τγ. 1. ἀδίμπε νεγ. 1.2. 31. εἴ αυδὲ 115 ἱπιεγασεηῖ: Νεοηοη ἃ νος, εἰς τροσωπον 
τὰ δαξιρ νετ. 8. οἀρ. νὴ. ΓῖΡγ. ΠΙ. τητεγοιάσγιπε [0114 υἱχὰς δά νεγ. 17. φᾶρ. χί. ε]υΐς- 
ἄδπα ΓΡ τὶ. ἷ 

19ς Πεβοῖϊῖ ΔΌ ᾿ηϊο νεγ. 41. δα νοῦ. ἐν Σωμαρειῶω ΨΕΓ. 5.2. ΟΔΡ. ΧΧΙΣ. [δγ. ΠῚ. 
29, “ΟΔρ. χνὶϊ. [Ὅγ. 1. ἀείιηΐ νεγ. 12,31. εἴ χυδ 115 ἱητεγίαοθηῖ. εῆηις δά δη. 1, 1δτι 1. 

Ἀδρυηλ. 

55, Α γνεγ. 13. Θᾶρ. Υἱ. δὰ γεῦ. 1. ᾿ᾶρ. νἱῖ. ἃ γ6γ. 13. σᾶρ. ΧΙ, υχὰς δα καὶ γινεται ἡ μερα 
γΘΓ.Ι. ΟΡ. χῖν. εἴ ἃ νεγ, 9. ἂρ. ΧΧΙΙ. δὰ νεσ, 7. ἂρ. χχῖν. [Ὅτι 1. ἀείπηϊ οπληϊᾶ. 

56, εῆβοϊξ ἃ νος. στι ᾿μαρτήσονταιί σοι ΜΕΤ. 33. ΟΔρ. 11. ΓΑΡΓῚ τεΓῸ υἵχις δά ἤη. 6]υ!Ἃ ἐπὶ 
{{η|. 

59ο,Ὠ ΝΙΒΗ Βαροῖ πη ἐγαρῃγεηΐα αυδεάδηι σΔρι11|5 χῖχ. Γἁδγι ΠΠ. 1 [οΓρῸ [0111 ροϊγεην (Οα!οΙ5 
Ροταιδη πορ]ρεηΐεγ εἴ οδρίσαυγα {ογιρῖα. 

64, Νοῖα ἴπ πε [1ῦγι 1. ἃ Μοπιίδυσοηϊο οἰϊαῖα εχ Οοάϊος Ἀδριο 1871. ἀγρυμηθηΐαπ) ΠΟη 
Ιενε υρρεάϊαϊῖ ἤυπς Οοάϊοεπὶ ποίξγυμη, αυδν15 ἡάπλεγο 11. Πρπαίαπη ποη Δ] 101 ες 
4 Οοάϊος Πιρταάϊθο. ΟΕ. ΗοΪπλεβ. ΝΝοιεῖαπλὶ Οοάϊοῖς 64. ἴῃ Ργεῖαι. δὰ Ρεηϊαϊευοθαμα. 

68, Ουᾶτγε ποη οἰϊεῖυτ, νἱάς 1π Ρτγαίι. δὰ Ἐχοάυμι. 

. 70, ἴπ Οβίδίορο Ἀεογὶ πυπι. 25. Οὐηξεγίυγ Δηΐαπι ρὲγ ἕαραξ ργίπλαπι υπϊυουίσυς [δὶ 
Ἀερσυ. Οὗ, Ργαῖ. δὰ σι. 
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ΡΒΑΕΒΑΤΙΟ 

ΑὮ 1. 11. ΠΙ. 1Κ. ΜΙΒΕΆΌΜ ΚΕΟΌΜ. 

ΕἾΧ Οοαϊοίδυς Οταοίε, υογυτῃ γατγίδηΐεβ ἀδίοτρη δὰ φυδίαογ Γἰῦγος Ἀερυμι, πτηξ δἱϊχυΐ δὰ. ραγίεϑ 
Παυὰ δηΐεα νοσδίὶ : Ηογυγὴ Ἰρίτυγ ἀδίαγ ἸΝΟΓΙτα ἴῃ τοσθηῆοπα δαυθηῖ. Ουδηζυηλ ἀϊίσγερεῖ [Ὅτ] τεγῖα 
Τεχίυς τη Ἑάιίοπε Ἐογηδπα (01 τάπγεη δά ρυ]δίαγ πηϑ]οῦ ρᾶγθ (οαϊοιπλ) ἃ Τεχία Ηδσεργαο, εἴ αυδα 

εὐπὶ Τεαυυπίυγ ἙΔιποπῖδυ5 εἰ γεγποηιραβ ; ἢοη (οἷὰπι (ὑἀριατα Νεγίαιππηαμς ογάϊης ἡχαϊαῖο, (δὰ τηῖε- 

στῖβ εἴδατα ρεγοάϊβ ἱπτεγρο δτῖβ εἴ ἰγϑηροῆεϑβ ; ἸΙεδζογιθαβ, αἴ ορίπογ, (4115 ποΐιπι εἰ. Εγρο υἱ ενιεηζαγ 
Ἰποοπηπγοία ατ188 εχ ἰΔπῖᾶ ΕΧΕΠΊΡΙΑγίυτη ἀπ! γεραπίια, εἴ ργοίεγαπι εχ ρεγίυγραῖα ΠαγγΔ ΟΠ 18 {6γῖς Ἔχοσιγὶ 
ρΡοϊτυἱξπι, σοπητηδῖα χυπάλτη ἴῃ Ταχίστι ποίεγαπι ἔγαηϑέεγγε νΠπὶ εἰζ, να] 4 ἢοτῖβ ἱρῆις ἙἀΙοηὶς ο- 
ταδηδε, νοὶ ἃ Εαϊάοης ΑἸοχαπάγιπα σοπιρι δῖα, ΕἸρυγα Ὠυγεγαϊεβ, δά αὰ88 η1}}}] εχ δάνεγίο ηοίϊδϊυγ, 
ἀεῆρπαηξς Οοάϊςεςβ αὶ σοηππεηξ ἀπυτησυεπχηις Γἰδγαπὶ Ἀερυπὶ ἱπΐεργι. Θυοά δὰ τα] 45, ἢ αυᾶ 
ρᾶγίς ἀεβοίαπι, γε] ἢ αὐἱὰ ποία81]6 ἴπ (6 μβαδεδπί, μοὺ αυοαυε ᾿ηΐτα ἀξοϊαγαδίτυγ. 

Πεῆςϊε 4 πε νεσ. 11. δά 1η1ἴ. νοῦ. 32. Πρ. χνι. Γ1δχι ρυσῃὶ, εἴ ἃ ἤης νεγ. 54. εἰυίάδεῃι (4- 

Ρἰ 5 δά βη. νεγ. 5. σἂρ. χν!!. ᾿επάσγαηταγ ἀποααδ ἴῃ σᾶρΡ. ΧΥΙ,. να. 41. δἵ νῈσ, 50. 
Θυξ ομηπία, ασποά ἀεῆπι συοαὰθ ἴῃ Τεχίι ΕἀΙοηΙ5 Ἀοπγαπδ, Τ Ἔχ ποῖῖγο εχ Εάϊ- 
ἴοηα ΟὝΣ ᾿ηΐδγεηάα συγαν!. 

Ἐχ Βοο οἴίδπι (οάϊοα ρῥγιπηζαβ Ἔχυ αῆς αι ἰπΐεγ γῸγ. 11. οἵ 32. οἂρ. χνῇ. Γἰδτ, 1. Βαθεῖ 
Τεχίιβ Ηδργαιβ ἱηρεηϊοίε ἀειηοηεαίς ὁ]. Καηηϊοοῖζ, ἀς δίατα Τεχίιβ Ηςεῦτγ. Ὠ:ΠἼρσῖ, 11. 
Ρᾶρ. 422. ίεα. ΟἿ. Βαῆγάς. Ηεχαρὶ. ἴῃ 1οο. 

Πεβοιῖ ἃ νος. καὶ ἡκέσε νετ. 19. (ΆΡ. 1ν. Γιρτ, 1. υἱχσιθ δά νος. καὶ εἰπάτε ψεσῖ. 19. ζᾶρ. Χ. 
εἴ Δ επορευετο λάλων Ψψεῖ. 26. (ΔΡ. χὶν. δά ἡ αποκωλυσάσα νΕΙ. 33. (ΔΡ. χχν. οἰυάεη) 
Τιδτ. ΟΟ]]δῖο ἢ] 5 (ὐοάϊςοῖβ ἃ πε ργίμιὶ Γλθγὶ Βδρυμ οπλπῖπο ἀεῆάετγαίυγ, ἐχοεριῖβ 
αυϊάεπα Ψ Αγδητδι}8 ΟΡ. χα], χχῖ!. Γἰδγὶ Γεουπάϊ, ἐρθοϊμίηὶς ἰοοο {ε]ςέι5. Οοάεχ ἰρίς 
ΡΕΓΌΠηρὶ δά νοΐ. 40. σᾶρ. νῊ". υἱδγι ἈΘραηι τογ, ες Ὁ]τ1π|ὰ 6] 5 ραρὶπα ἀεῆηϊ δά νεῦρα 

σπὼς Φοξοναι σε πάσας τας. ιὰς Ἀδροτγί. ργὸ ΒΙ10]. οἱ Οτγίθης. 1,11. τόσα. 11. Ρ. 226---240. 
Ὁ ρ. χν!ῖ, ΔΡγ. 1. ἀείπηϊ νεγ. 12. 31. οἵ αυδὲ 115 1ητεγ]δοεηῖ : Νεοποη ἃ γοῦ. εἰς τροσωπον 

τὰ δαδιρ νεῖ. 8. οΔρ. νἱῖῖ, Γ1δγ. Π1. τητεγοιάθγυπι [0114 υἱαὰε δά νϑσ. 17. σᾶρ. χὶ. ε]υΐ- 

ἄεπι δ τὶ. ὶ 

Ῥεᾶςοῖς δὸ ἰηϊο νογ. 41. Δα νος. ἐν Σαμαροιῶ νΕΓ. 52. Π2Ρ. χχὶϊ!. Γ1δγ. ΠΙ. 
Ολρ. χυῖ, ΓὍγ. 1. ἀείππι νεγ. 12,31. εἴ αι 115 ἱπϊεγζδοεηῖ. ἢ εῆηϊς δὰ δη. [ὅτι Π. 

Ἀσρυμ. 

Α νεῖ. 13. σᾶρ. νἱ. 824 νεγ. 1. οδρ. νἹῖ. ἃ ψῈσ. 13. ζᾶρ. ΧΙ, υἱηὰς δὰ καὶ γίνεται ἡ ἡμέρα 

νΕΓ. 1. Πρ. ΧΙν. εἴ ἃ γε. 9. (Δρ. ΧΧΙΙ. δὰ νεσγ. 7. οδρ. χχῖν. ἱδτὶ 1. ἀείαηϊ οπγηϊᾶ. 
Πεῆοῖς ἃ νου. στί αμαρτησονταιί σοι ψΕῖ. 33. Οᾶρ. ν|}. ΓΙΑΒΓΙ τεσ! υἵασὰς δά ἔπ. εἸυίάεπι 

Γιδτι. 
ΝΙΠΗ μαρεῖ πη ἐγαρτηθηΐα αυοεάληι σςαρι8 χῖχ. Γἰδγι ΠΠ|. τη τΕΓΡῸ [0111 ροϊγειν (οά!ς 15 

Ροταιδηὶ περ] ροηΐεγ εἴ οδίσαγε {ογὶρίᾶ. 
Νοῖά ἴῃ ἢἤπε [τι 1. ἃ Μοηϊζυςοηϊο οἰζλία εχ (οάϊςα δριο 1871. ἀγρυπχεπίαπη ὭΟἢ 

Ιενε {ιρρεάϊας σης Οοάϊοεηι ποῆγυπῃ, ἀυδιγν5 ἡυτηθγο ΠΠ|. Πρηδίυην ἤθη ᾿δ]υτὰ ες 
4 Οοάϊοε Πιρτγαάιᾶο. ΟΕ, ἩοΙ]πλε8. ΝΝοιδπι (οά!ς!5 64. ἴῃ Ῥτεαίδι. δά Ῥεπίαϊευοπαμι. 

Θυδγα ποη οἰζεΐζυγ, νἱάδ τη Ργαίδι. δά Εχοάυμ. 

Ιῃ Ο(αίδίορο Βεϊεγι ἤυτῃ. 25. Οὐηξεγίυς τδηΐυγα ρὲσ οαραζ ργιπλαγα ππιπ!ου]αί]ις [δι 
Ἀερυ. ΟΥ, Ργαΐ. δὐ πῃ. 
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ΡΕΖΕΑΤΙΟ ΑὮ 1. 11.ὄ 1Π.1ν. ΠΙΒΕΑΌΜ ΚΕΟΌΜ. 

Πεἢάετγαπέυς σοπχηχαΐα 24, 25» 26. ΠΡ. ΧΡ. [1611 1. 

Πεῆοῖϊε 4ΔὉ τπἰτῖο νογ. 41. σᾶρ. ΧΧΊ!. {Π8τ. ΠΠ1. δά νος. ἐν Σαμάρεια νεῖ. 52. ε)υζάεηιχ ΓςΔρ. 

᾿πο]υῆνε. 

(οάεχ ΒιδΙοιῃ. Κερ. Ῥαγίζ, πιεπιδγαπασειιβ, Πρηαῖαβ ΠΌΠΊΕΓΟ ΥἹ11. Ο]1πὶ (Ο] εχ, 

ὅφουΐϊο χ. υἱ νιἀείυγ Ἔχαγαῖυθ. (Οοπίπει συδίυογ [λῦγος Ἀσδριταὰ ; ε ποηηυ}}4 {Ὁ 

βπειὴ ἀεπάεγαηϊυγ; Πιπί εἴ α]᾽4 Ιοσο ἴμο πιοῖαὰ. ϑοῆο]α ἀ]!]υοῖ Ὀγανία ἢάθεῖ δά πηγᾶγ- 

σίηετῃ ςοπ͵εξῖα. Ιεἤοϊς ἃ νος. ϑανατωσῶι ΤΡ. ν. ΨΕΓ. 10. Δ4 νος. καὶ εἰπὲ (ΔΡ. Χ. ΨΕΓ. 

25. Γ[ΛΌγ 1. 
Ὠεῆςσις δὉ ᾿η11Ὸ σοιῃ. 41. 8. χχῖϊ, [Γἀδτι 111. δά νος. εν Σαμαρεια νετ. ἐδ, 6] υ]ἀἜτὴ ὁ8ρ. 

1ησ]υῆνεα. 

Οοάεχ ΒΙδΙοῖπεοο Εἡσυγίδ] θη ῇ8, Βάθο]} ΧΙ. Πρηδίαβ Σ. 1. 19. (ΟὐΟπηίηδὶ αυδῖθογ [,1- 

ὅγοβ Ἀεραμη, εἴ αἰγυπιαὰς Παραλειπομένων, ΟῸΠῚ (λῖεμα. Ηδῦεῖ ἴῃ τπηᾶγριης Νοῖδβ ὃχ 

Ηδεχαρὶὶς Οτρεπίαπὶ5 φυάπεῖν!5 ργεῖ!. Οριδηάυτῃ εἤξι αυδηλ τηαχίπγε αὐ ΟΟα]οΪ5 2]}1ὰς 
Ἰηΐορτι (ΟἸ]δεϊοης ἔταὶ Ἰισεγεῖ, Νυ]]ὰβ ναὸ δα ποβ ρεγνεηϊ πη (δουηάι8 [{|18ὲγ Ἀε- 

σάχῃ, ἃ οἱ. Μοϊάεηπμαννεγ εχ Ηδΐἕηϊα γαηίτϊῆπς. Ὑιάς Ῥγαῖ. δά [μάϊςεϑ. 

Οὐοηξογίαυγ ρὲγ ρᾶῦςα ἴδηται οδρίταπὶ υογιηάατη σομηΠΊδῖα, α1188 ἐρΕΟΙΠΎ1η15 ἰοσο ἀε]σιη- 

ἴυγ, 400 σοηρτιεητία ἢυ7α5 (οάϊοῖα ουτὰ Οοάϊςε τού. βαὲ πιαπιξεῖα, ΟΕ, Ργαῖαι. δά 
]οίυδηι. 

εβοῖξ δ ἱπιτῖο νεγ. 41. οἂρ. χχὶὶ Γἰδγὶ Π1. δά νος. εν Σαμαρειώ νεῖ. 52. εἰ περ ΠΑΡ [18 
ἰποϊυῆνε. 

Οοάοχ ΒιδΙιοίι. δρ. Ῥαγηῖ, πλεπιθγάπασθιϑβ, Οἱτὰ Μεαϊοδθιβ, Πυαπλθγο ΥἹ1. Πρπαίαϑβ ; 40ο 

ςοπεηδηΐυγ δρυσα Γ1δτι απδίυογ, Ῥαγαὶροσηθηοη Γ[1ὅγι ἀπο, ΕἸάγα Γ1δγ] ἄὰθο. 82- 

ουἷο ἀεοίπλο ἐχευηΐε ὄχαγαῖιβ 6΄ς νἹἀδίαγ, Ἔχε ρβ ἰδουη15 αυΙδυΐάαπη, 485 τεσεητίογε 

πιδηὰ {υρρ]είς ἴμηῖ, Ὠεᾷςιξ ἃ ἔπε νεσ. 11. 84 1η1ἴ. νεσ. 32. σ8ρ. χν!. ΓΙΌΓΙ 1. 

Πεβοὶξ ἃ ἔπε νεγ. 11. δά ἰηϊξ. νεσ. 32. οἂρ. χυὶ. ΓΡγὶ 1. Ῥοτγο ἃ νος. καὶ ουκ ἄνεςρενψε 

ΠΑΡ. 1Χ. γεσ. 20. [γ΄ ΓΝ, δά νος. τεσσαρακ. καὶ δυο ανδρας ΠᾶΡ. Χ. νεσ. 14. 6] 14. [Ὅτι 

ἀδίμπε ογηηϊᾶ : Ζυρρε δίς υτπ εἰς ξΟἸπιηλ ἱπτερταη. 

Οοάεχ ογοῖδμει ν. τῃϑηλθγαηδοείβ, ἔθοα χα. Οὐηζίηες ἀυδῖαοῦ Γἰδγοβ εραην. ΟἿ. 

Ργᾳίαῖ. δὰ Ῥεπιδιδευοΐ. ποῦ, Οοάϊςο!5 2ο. εἰ Ῥγαίαξ, δά Τοίματη ποεῖς. (οάϊο!ς 209. 

Πείαηϊξ οσοπηπηδία 17, 18, 19. ἱπΐερτα σάρ. ΧΗ. ΓἸδΧ 1. 
Οοάεχ πιεπηδγαπασθυβ ΒΙΒ]οΙΠεο ρα δ] ΟΣ Βα] δηῆβ, Πρπαῖιιβ Β. ν]. 22. ΟὐὈηκίηει 1,1- 

Ὀγοβ ϑϑιῶμε]15 εἰ δραμ, πεοποη 2 (Ὠγοηΐοογ. πᾶ σαπὶ πλ0}{15 ρ]ο!9 Οταοῖς. Ὠεβοϊς 

Ἰ0 α[ὰρτο βερυτ ἃ νος. ἀνήνεγκε τὴν ν ΕΓ. 9. ΟΆρ. ΧΗ]. ἴσας δὰ νος. τι πεποίηκας ψΕΓ. 43. 
ΠΡ. χὶν. Ουἱηείίπ ἃ νεγ. 16, Δα νεγ. 29. πγεά. σρ. χνηϊ. ο]υάθτη Πδγὶ ἀδίμης οχη- 

ηἴ8; 4υδ ἴδηγδη ταγβαῖο ογαϊπα ἱπίδγαπευγ ΠΡ. ΧΙΧ. 

Οοάεχ Βιδοἷἢ. Οαίγ. ψιπάομ. οδαγίδοευς, τηεάϊοογίϊεσ ΔΠΌΔαΙ 58, ςΟηζΔΠ9 Θ]Ὡς 232. 

Οοπῆηες αυδίυογ [υδγοβ Ἀσρυπ), ἃ ργλποιρίο [1δγὶ 1. υἵχυς δά νεγ. 8. σᾶρ. χχν. 1.1- 
δγ ΓΝ. εῆηϊξ 1 νοῦ. ἑφως ἐνωπίον βασιλέως Βαδυλωνος εἰς. Α ΨΕΓ. 1. ΠΔΡ. 111. 84 νεΓ. 

10. ΟΔΡ. ἱν. Γ1Ὁ τὶ 1, ἔ0]14 ποῃη}]14 ᾿πιεγοϊάεγαηῖ. [Ιπ Γὐδτο 1]. Ἰδουπαηι Παρεῖ ἃ νος. 
αποςήσετωι ΘΙ. 1Ο. ΠΑΡ. ΧΙ. υίχιςε Δα νεγ. 6] υἱ46Πι σΑρῚΓ15 Ὁ] ΕἸΠγα πη}. 

Οοάεχ (οἰ πίδηυς, ϑαοι] χ. ἤρπδῖυβ ὨυΠΊΘΓΟ ΨΙΙΙ. ἱπηργίπηῖϊβ ΠΕ ηΐδυς Ααυϊα, 
οὙπλγΔΟἾΙ, εἰ Τ᾽ Βεοἀοτοη!5 γοξεγίαβ. [ποῖρις ἃ νεγθ1ϑ5--ττνομα τῇ πρωτοτόκῳ Μεροξ ὅζς. γετ. 
49. «80. χὶν. Ἀερ. τ. Οἵ Ηοϊπιεβ. ΒΕ εἶατ. Αππυδηι 13. Ρ. 16. 

(οάεχ ψαϊοδηυβ, πιειργαπμασθβ, Πρπᾶῖιβ ὨΌΠΊΘΓΟ 333. Οοἴγοα Χ. [ου]υγη οαἤείραϊε ἐχα- 

ταῖυβ. (πάπας χυδῖαογ Ἀκριηι Γἰθτοβ, ογηδίαβ ἂὉ 1Π111Ὸ υἱσαε δα σάρ. 11. [δ τι ΓΝ, ρίο- 

ἴυΓ!5 Παυὰ 1Π6] ραηαρι5, [εἀ Ποπημ]]28 [επρογὶβ ᾿π] υγία ργορα δναππδγαηῖ. [π|τ|Ὸὸ ργθ- 

τα τεἰτιγ ᾿πάεχ Ππρο]ογαπι ΠΙργογατα υχία ΕΘ ΡΙΑΠάγη Παρ τιτ ἐπυπγεγαιοηθα. [Ιπ 

ΓΛΆΓΟΊη6 Βα] ΟΟἄ1ς15 Οἢ1πὶ γερογιθρδηζαγ νάγιῶ ψεξξοπα5 ἐχ ἀ]ΐοσγο νεζαίέίογε (οάϊςε, 

(εἀ 4 ΠΙΌγογαπι σοτηραξζογιραβ ἀεέξέϊε απι. ἴπ τ [ἀργὸ Ἀεραπὶ ἀδβοϊς ἃ νος. Και εγε- 

»ῃη γε͵, 9. Θᾶρ. χ. υἵηιι δά ονεδὸς ἐπὶ Ἰσραηλ νΕΓ. 2. Παρ. χί. ΑΒ ελαῦεν Ἰεσσαι νεΓ. 20. 
ΟΔΡ. χν!. δά μονομωχήσομεν ἀμῴοτεροι ψετ. ΤΟ. σᾶρ. χνῇ!. ἀδεΙπ ἐοΐτατη. ἸΝεοηοη ἃ νος. καί 
Δαυιδ εν μυριασιν αὐτῷ ὙΕΤ. 5. Πᾶρ. ΧΧΙΧ. δὰ νοῦ. ἐν τὴ ἡμέρω ἐκθινή ΨΕῈΓ. 6. σᾶρ. ΧΧΧΙ. ΟΠ. ΠΑ 
ἀεπάετγαητυτ, 



245 

246, 

247, 

ΡΕΆΖΕΕΑΤΙΟ ΑὉ 6. 1. 1Π. 1. ΠΙΒΕΑΌΜ ΒΕΟΟΜ. 

Οοάεχ ψαισδηυβ, Πρηαῖιβ Πυγλετο ΟΟΟΧΧΧΙΨ. ἴῃ Ρεγσδίηθπα, ργδηάιο]15 ᾿Στογα]1ς, 
πορ]ςέϊο ἰατηςη {π|ο, δηῖε χ. ἰβουϊαηλ δχαγαῖας. Πεῆοῖϊζ ἴῃ ργοο ῖρτο δρυμὰ 40 
ἐπλατυνθὴ ΨΕΙ. 1. ΠΔΡ. 1). αἵχθε Δ τοῖς βασιλευσιν ἡμῶν νετ. 1ο. ο)υΐάεηπλ σαριτ15. Αἀ καὶ 
περικεφαλαία ΜΕΥ. κ. Πρ. ΧΙ, Γἰδτ. 1. ΕΠ νὶχ ἀϊγηϊάϊο ΠΙπεδο ἰδοηα : ἀεὶπάε ἢος τλοάο 

Ρτοίδαυϊξζαγ---πεντε χιλιώδὲς ὅζο. Α νετ. 29. (Δ8ρ. 11. Γἰδτ. Π]. υἵχις δὰ βη. εὐ υἴδεπι οΔρ. 
ἀείμπηξ οπληΐᾶ. 

Οοάεχ Ν᾽ δίοαπῃβ, πηι Ῥγαηδοθὰβ ἴῃ Ὦδο ρατίε, ἤρῃδίῃβ ΠΌΠΊΕΓΟ 1238. Θχαγδῖι5, υἱ νἱάε- 

ἴασ, οἰγοα ἰβουϊαὰλ ΧΙ. Ησης (ὐοάϊςεῃ ΒΙδ].οδοοα Νδιίςαπ ἰοβαεαχχθηΐο ἱεραν!ῖ 

Απίοπίιβ (αγαΐα, (γα! 4115, εἴ, διχίο , Ροπίῆςςε Μαχίμηο, ε]υίάδην ΒΙΒ]οἴμεος Ργα- 

[εᾶυ5. εβοῖς ἃ νος. Δαυιδ τε πατρὸς αὐτῇ ψΕτ. 43. Ἑὰρ. χ]. Γἰδγ. 1Π. αἵηυς «4 καὶ εδα- 
σίλευσε Ῥοξοωμ νεῖ. 24. (Δρ. ΧΙϊ. 6] υἱάσγῃ [1 σι. 

Οοάοχ Ὀτριπαῖο- Ν ιοδηι8 1η [0]. ϑέβο] Χ, ΟἸ]πλ, αὐ Ιη1π|ὸ ποίδταγ, Βιθλος αὐτὴ τῆς μονῆς 

Γωλισίου, ἸῺ πα τγπ1} 8 ΡΑυΟΙΒ Π1Π6185. (Οάϊοεβ Ογῶθοὶ Βυ͵ὰ5 ΒΙΒΙοτῆεος Ὀυσαγτα ὕτ- 

δῖηι ε Οὐαοῖδ 4111] ἔπεγαηΐ ἃ νιγ!8 ἀοέ!!5, 4], σαρία 4 Τυγοὶ5 Οοηίϊδητίποροί!, ἴῃ [τά- 
λατὴ τηϊργαγαηΐ ; ἀ61η66, Ἔχτιηέϊα υσυγα ὕὐτδίηι πςοεἤϊοηε, ΑἸἰεχαπάδγ Ψ11. Ροηκδχ 

᾿Μᾶχ. τοΐδπη δογσυσι Πυσατα ΒΒ] οἰ εσαπὶ ἴῃ Ν᾽ αιοδηᾶπι ἰγαηίξ}11. (ἀρ. χχ. 1ὡἰἰδγ. ΓΝ. 
ἃ νος. καὶ ηυξατο νετ. 2. υἱαις Δ μέτα των πάτερων γΕΓ. 21. Δ Πγαλιταγ [Ὁ]. Ομοά 

Ρεγίηάς Βῖ ᾿Δρ. χχν. νόγ. 27. ε)υίάδηχ Γ1δγὶ ; δάεο υἱ ροΙΈ νερὰ Ευιλαμαρωδεχ, βασιλεως 
Βαξυλωνος Ογη]8 ἀςΠαδγθηΐαγ. 

Ηἰς Οοάϊοιδα5 Οτάοις {Ρ] υπρίταγ ᾿ῃ αυάγίο Γἰδγοὸ Ἀερυπὶ (ο]]ἴῖο (οάϊοϊς Μϑ. ϑγγιδοὶ 

Ἡεχαρίδγιβ, 411 ργίπηα ρᾶγβ οἰϊ (Οα 1015 ΠρΏΔΙΙ πυπηεγο ς. (ροίϊεγιογ σοητπεῖ Ὠδηϊεϊδηι 
εδάδιῃ τηδηῖι Ἔχαγαΐυπ,) ἰη ΒΙ ]]οἴῃεςα δ ρια Ραγιπεπῆ, εχ πὸ γατγίδηῖεβ ργὸ Κεη- 
ηϊσοῖζο ἀείοσιρῆϊς ν. ο. Ρ. Ϊ. Βγτυῃηβ. Εοτγηγῶ εἰ, συᾶτὰ νοοσδηΐ, οἴζοηξ ; οδαγδέζεσγε 

ΕΠγαηρεῖο σοηίογιρία58. Αα)οιαπίαγ χφυδῖαοῦ Τ δέϊζαϊις ἀπθοάοίι ϑυγίαςὶ, εοάδηχ οδά- 

ταέϊεγε, {εἀ πυΐποσγα ; ἐογίαῆςξ ἰδπγθη 6) }146Π}Ὲ πηᾶηῸ8 48 Τεχίαπι Ἀξεριγῃ ἐχαγανῖῖ ; 
Βοσυιηαας ροϊγεγαυς ἐς Αὐέζογα ἐπ ιδλίεαυς ψεγηοπὶβ νάγῖὰ ἐχροηϊ. Εδοὶες ΜϑΕ 
(πουϊαπι 1Χ. ναὶ Χ. ἄγριογε νἱἀεῖυγ ; πεηὰς 4]1τὲγ ἀς Οοάϊος Ατηδγοῆδηο ἤδιαϊς οἷ. 
Βγαηςα. Ὧδε ργϑῆαπε εἰ αὐ]1τὰτὸ Πυ]ὰ5 Οοά!οῖς ϑγγίαςὶ νἱάθ εὐυίάεπι Βγυπῆιϊ (τς. 

ΗἩδεχαρίαγ. δά 4 Γἰδγαπι Ἀδριπ, ἴῃ Ἀερεγίογ. ργοὸ ΒΙ6]. δὲ Ογίεηξ. [τθσαῖ. τομλ. ν11}. 
Ρᾶρ. 1ο7. εἰ Καηηίςοῖς. ὨΙΠἤεγιαῖ, Οπεσαὶ. 88. 88, 80. 

ΕὈΙΤΙΟΝΕΒ, αι ἴῃ ρῥγίογιθυβ Πδτι5, εοβάθτῃ αυοαας σοηξεγαπίυτς τη Γιδγι9 Ἀερυι. 

ΡΑΤΒΕΒ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟΚΖΈΕΟΟΞΒ εοἴάεπιλ ἔεγα, 4108 δηΐθβα, σοηΐα]!, εἴ εχ ᾿ΠᾺεπλ εογατ ὄχϑιη- 

Ρ]αΓΙθυ. 

ΨΕΚΒΘΙΟΝΕΘ αυξ ςοπέεγυπταγ δὰ ασυδίαογ Γἰδτγος λερυῃῃ, φυειηδάἀπιοάιιπη Δα ἸΙτοβ ργεοθάεηίΐεβ, ἔπη 
Ατγηλθπα, Οεογρίδηα, οἱ δανοηῖσα, ὑπ οὰπὶ γείεγι Γιλῖηα εἰ ϑγγίδςα Βαγ- Ηθργαὶ : 

Θυΐδυς δοσεάμππι Οὐαίΐοπος τὰ Ορεγιδυβ Οσφοῖὶς Ἐρἤγαθηι 5γτὶ, εἴ 4114 αυδάδμῃι ἐχ {1Ὁ- 

πάϊς “Πἰογίαπις : (ο]Πσεῖ ργὸ Οαπέοο πϑπο 1 βξχίοπες ἐσ Ῥίβ]θσιο ΟἸδροιοο Βγοζί- 

ΟἿ, 7 επει 15 εἀτῖο, εἴ εχ ᾿πργοῆο Βγενίαγιο ΟἸ]δρο εῖοο ; πεοποη ρῥγὸ βοάδτῃ Οσμζοο 
ΤΙ, οηςθβ ἐσ Οοάϊςε ϑϊανοηϊςο ΡίαἸζεγίιπι σοπΊρίΈχο, ᾿ηἴεγ (οάϊοο5 Ογιθηῖα]ε5 ΒΙΡ]1ο- 

τἤδος Ῥαϊαϊπα Ιπἀοθοπεηῆβ ἡυπγεγο 98. ἢρπαῖο, ΠΠ6γ]5 ΟὙτ]]]1οῖ5. (οτρίο. 

Εν 
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ΔΌΣ ἣν ἐξ ̓ Αρμαϑαὶμ Σιφὰ, πεῖ ΣΙ Ἐρραμ, χαὶ ὑγαίδα αὐτῷ ̓ “Ἑλχανὰ υἱὸς Ἵερε- 
᾿ με υἱξ' Ἤλιβ υἱξ Θοχὲ ἐν Νασὶξ᾽ ἜΡεδιμ: 'Καὶ τούτῳ ὅύο Ὑ δι ε! ὄνομα, τῇ μιᾷ, "Αννα: 
. χαὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ, Φεγνάνα. χαὶ ἣν τῇ Φεννάνᾳ “΄αιδία" χαὶ τῇ Αννᾳ δχ ἦν ΔῊΝ ἴον. Καὶ 

ἀνέδαινεν͵ ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἡ Ἵμέρω εἰς ἡμέρας, ἐχ πόλεως αὖτ ἐξ ̓Αρμαϑαὶμ. “πιροσχυνεῖν καὶ σύεν, 
Κυρίῳ τῷ Θεῷ σαξαὼν εἰς Σηλώμ'. χαὶ ἐκεῖ Ἢλὲ χαὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτῇ Ὄφνὶ χαὶ Φινεὲς ἱ ἱερεῖς τῷ 

Κὐρίου: 

“1. νλυϑρωποιῖ ανϑρώπος τις Χ, 44, όᾳ, 70, γ1, 4, -- 134) 18. 
Ῥύαετλϊ. καὶ 93. ἔΛυϑρωπος ἦν] καὶ ἦν ἀνϑρωπος 10. Ῥίάγπι. ἐε 

Τιεΐη. 1. 1. οὰρ. τς. δαν. καὶ ἐγένετο. ἄνϑρωπος εἷς τ2ι. Οοπιρὶ. 
᾿ΑΙά. ΑΙεχ. και ἐγένετο ἄνῃρ 247. ἔναιφμε: οἷν με Οήρεη. ἩοπῊ]. 1. 
ἴπ τ Άερ. ΤΥ. Οἰνγίο. ὦ ι8.. «καὶ ἄνθρωπος. Αἴβδα. ἴϊ. 96. ΒΩ 
οσιο Απλδτ.. καὶ ἀνὴρ τίς ἦν' Απῇ. τ. Αζπι. Ἑὰ. καὶ ἀνὴρ εἷς ἣν 

᾿ΑἸτῇ. Ἧ. ̓᾿καὶ ἦν ἀνὴρ Οροῖρ. ἐξ' Ἀρμαϑαὶμ] ἐξαρμαϑ.᾿ 144, 242. 
εξ Αρβμλ ϑὲμ τςξ8. ἐξ ̓ Αρμαϑαὶμ Σιφὰ] ες “Ζγαϊά Απιδγ. ἐξ ἐξαρ- 
᾿μαϑὲμ Σιϑὰ 5ἷαν. ὍΠτορ.. ᾿Αρμαϑαὶμ] ᾿Αραμαϑαὶμ, (ῆς ἴΠ8) 
Ὁπιρὶ. ἡ ᾿Αρμαϑαὶμ᾽ (ῆς Ῥόῆθ6) ΑἸέχ. Καπιαιλαΐμι τον δὰ ]. οἷξ, 

᾿Αρεμαϑὲμ΄ ̓Αὐπ. 1. 4. ᾿Αριμα- 
ϑὲμι ἍἌχαηι, Εά. ᾿Αρμαϑὲμ, Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ.. σιρὰ] Σειφα 1Ϊ, 

20, 64, 63.» 119, (236. υἱέ νἱάεῖιτ.) 2..4. (αῖ. Νῖς. Σηφα ΧΙ, 70, 
71: Σωφιμ (ἴπ πιᾶγρ. Σιφὰ τῶ.) Αϊεχ. ᾿Σιφω τςβ. Σοφειμ 247. 

δορλία Οἰρεῃ. 1. εἷς, ἐκ Σιπὰ Απῃ. 1. 4. Ασῃῃ. Ἐά, 
α Ὅεοιρ. ἐξ ὄρους--- Ἐφραίμ. 29] εἰ πονῖξη εὔμς Εἴραπα, βίας Ηϊονε- 

᾿ριϊοῖ, δΠμς Μοὶ, δι μες Οκὶ, ἀξ πιοίε Ἐράνγαἰπι. Ατηδν. Ἐφραὶμ. 15] 

Ἔφρες 158, 242. Ἐφραιν 24ς. ᾿Ἐπρὶμ (ἃς Ρεγρεῖυο) Ατηλ. 1. 4. 
Ατην. 4. Οεοτγρ.: ὄνομα αὐτῷ] ὄνομα αὐτῷ Ατιι. τ. Ατπι. Εά. 
Ἑλκανὰ). Ἑλκαναν 44. ᾿Ἑλκανῶ τού. Αἰεχ. Ἑλκενὼ (ῆς νεγ. 4.) 

134.. Ἑλχὰ (ἔς; οὐπι᾽λοὺῖ ν] ἀεἴμυτ, ἔα ρτα 11π.) 3.45. Ἡείελδαπα Οτὶᾳ. 
1. ὧς. Ἑλκανὡὦ- Ἐφραίμ, 431 ᾿Ελκανω υἱος Ἱερεαμ υἱς ᾿Ἔλωιου 
υἱξ Θὼς υἱς ΣεφΦ Εὐφρανθχιος 247. Ἱερεμεὴλ] Ἱεροαμ ςό, 246. 
Ὅορ]. Αἰέχ. Ϊερεμιηλ 71), τοῦ, 242. Ατη. 4. 5..ν. [ερεμειηλ 

᾿δ26. Ϊερεμηλ 93: Περεβὶ 134. Ἱερεμενῶ 24ς. Ἰερεαμ, 247. Ἴε- 

μιὴλ᾽ Απη. τ. Ἑρεμιὴλ Αγπι. Ἑά. Περεμὲλ σεογρ. υἱῷ Ἡλιὰ 
"τ Ἐφραίμ 22] νιον ΩΦ εξ ορους Εφραιμ 82. υἱξ Ἐλιδ, υἱξ Θοὲ, 
υἱον Σοὺπ, ᾿Εφραϑαῖος ΑἸεχ. Ἠλιοῦ] Ηλι Χ, 44, ςς» ὅμ γι, 
γὼ. τού, 120, 1219 1239) 1347) 1447 168, 530, 545. Αἰά. (δι. Νὶς. 

Ἤλεε 19. Ηλει 29, 52, 70, 1ο8, 242, 246. Εἰλι 93. Ἡλίᾳ Αττη. τ. 
Ἑλὲ Αἴπι. 4. Ἡλήου Ατηϊ. Εἀά. Ἰλίου Οδοτγρ. ἮἨλιε νἱξ Θοκὲ 

ἦν Νασὶ δ] Ηλεινις Θεκὲδ εν Νασεφη ΧΙ. Θοκὲ] Θοκελ Χ, 29, ς2, 
κό, 119) 121) 1235 158) 230, 242, 244,24, 246. ΑἸά. Θωε νις Σωφ 

19. Θωξ, υἱξ Σείφ, 93. Θεκελ 44, 64, 70, 71) 74, 92, τούς 120, 

124) 144. 5ϊαν. Θωκελ 45. (δῖ. Νῖίς. σσεοῦρ. Θωκχκὲ ΟΟΠΊΡΙ. Αττῃ. 
Ἐά. Θοκὲ Ατπι. 4. ἐν Νασὶθ] εν Ασιδ Χ. εἶ ορες 19, 93. ἐν 
Ασιμ 44, τοό. ἐν Αδειδ ό4. εξ Αρμαϑαιμ εξ ορας 121. ἐνασείθ. 
ἐξ ̓ Αρμαϑαὶμ ἐξ ὅ ὄρους ΑΙά. ἐν Νασὶπ Αττ. 1. 4. Αγ. ΕἘά. ἐν 

Νασὶδ Ἐφραίμ] νιε Σωφ εἶ ορδς Ἐφραιμ τοϑ. (οπηρὶ. υἱε Σωῷ εξ 
ὁροὺς ενασηξ. Εφρεμ. (πο) τς8. ἐν Νασὶδ ̓ Αρμαϑὲμ ἐξ ὄρους Ἐπρίμ. 
'Ὅεοις. ἐν ᾿Ασὶδ ἐξ ᾿Αρμαϑὲμ ἐξ ὄρους Ἐφρέμ. 5Ι4Δν. Νασὶ 6] 
Νασειδ Π, 29, ςς, 123, 236. Νάσειμ «6, 70, 242, 246. Νασιμ 
: ϊ ἐν 144. Ναοεὶξ (60) (δι. Νῖς. 

Καὶ τάτῳ] καὶ τᾶτο (0) τοῦ. Καὶ τότῳ δύ0] εἰ λεῖς 

ΠΖΙΩΙ »- Οήρεη. 1. εἶτ, Καὶ τέτῳ δύο γυναῖκες] Καὶ ἧσαν αὐτῷ 

δύο γυναῖκες Απῃ. 1. 4. ὍΠΗῚ ἙΕὰ. Καὶ αὐτῷ Ὁ ἤσαν δύο ὁ γυναῖκες Θοτν. 

Παρὰ τότῳ δύο γυναῖκες ἦσαν δ]αν. Οἴτορ. Ἔ ἦσαν ἱπἴοτ πποο8 

δἷαν. Μοί. καὶ ὄνομα] κα ὄνομα Ατήλϊ. 1. 4. Φεννανα ] Φεναννα 

᾿(ἢς ροῆεα, 4.4, 246.) 242. Φενανα τ2:. (24ς. ἢς ἰπῖτα.) δῖαν. Οἰΐτορ,. 
Φενναναν τ:8. Φαιναγνα (ῇς Ἰηῖτ2) 244. ἔέπεππα Οπρ. Ἰ. οἰ, Πέννα 

γον ΙΙ. 

Ἔ ἕκες 82. 

πόλεως αὐτοῦ εξ Αρμαϑαιμ εἶ ἡμέρων εἰς ἡμέρας 247. ΑἸεχ, ἀξ 

λεως αὐτῷ Αγ. 1. 4. Αγπ.. ἘΔ, δῖαν. 

“αὶ Αὐδ. Ουφῆ. δεῖ. εἴ Νον. Τεῖ. 

᾿Αρμαϑὲμ, ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Αγ. ΕἘά, εοῦρ. ᾿Αρεμαϑὲμ Αττη. 4. 

τορι σαδαὼδ εν Σηλὼ 74) τοῦ, 134. 
ἴεο ογιπὶβοίομιὶ Μαδαοιὰ Αὐξ. Οὐαῇ. Ν. εἰ Ν. ἐά 

'ριῳ σαδαωϑ' Θεῳ τταντοχράτορι 93, 1ο8. 

Καὶ. «ἐγενήϑη. ἡμέρα, χαὶ ὶ ἔϑυσεν. Ἑλκανὰ, χαὶ ἔδωχε. τῆ Φεννάνᾳ γυναικὶ αὐτᾷ, χαὶ 

Ασῖῃ. τ. 4. Πενάνα Ἀπη. ἘΔ. στο. καὶ Ἵ»] καὶ γεν ΧΙ. καὶ 
ἧσαν Ατίη. τ. 4. Αγ. Ἐά4, Οεογρ. δῖαν. καὶ ὁ ἥν --παιδίον] εἰ πατὶ 

(μπὶ Ῥεμεππα δὶς εἰ “ππιξ ποπ ἐγαι β[ίμς Οτὶρ. 1. οἶϊ. Τῇ ἢ Φωνάνᾳ} 

τὴ Φεναννη 242. δῖαν. Μοίᾳ. τῇ Πώνα (ἢς ἸπῈ68) Απῃ. 1. 4. τῇ Πε- 
νάνα (ῆς ἰπῆ4) Ατπι. Ἐά, τῇ Πίνᾳ Θεοῖς. τῇ Φενανῃ διαν. . Οἴτορ. 
παιδία] παιδιον τ21) 247. υἱοὶ Απη. τ. 4. Αχίη. Εά. καὶ τῇ ̓Αννᾳ} 
ΤΆ δὲ Αννα το) 93) 108, 123. ΑΙεχ. Θέογς. ϑίαν. Οἴἶτος. “ τὴ δὲ Αγνὴ 
82, 144, 242. Οοπιρί. καὶ τῇ "Αννα οὐκ ἦν τταιδίον} κα )7γ4. τῇ 
ἤΑννῷ] τῇ Αννῇ 70, τοῦ. πταιδίον] υἱός τα. τ. 4. πῃ. Εά. 

ΠΙ. ὁ ἄνϑρωπος] ο ἀνϑρωπος ἐκεῖνος 10, 93» 1οβ. Οομρὶ. ΑΙεχ. 
υἱν ἐἱΐε Οήρεῃ. 1. οἷ. ἐξ ἡμερῶν--᾿Αρμαϑαὶμ] ἐκ 

εἰυϊαιε (μα α ἀϊεδως ἐπ ει Οής. ]ος. οἷ. εἰς ἡμέρας] εἰς ἡμέ: 
ραν Οοπηρὶ. α εἰς ΑΙά. ΄οόλεως αὐτὰ] τῦολέως ἀντῶν 74. τό- 

ἐξ ̓ Αρμαϑαὶμ) εἰς Αρ- 

ἐξαρμαϑαὶμ 144. Κανπα- 
ἐξαρμαϑὲμ ϑ8ῖαν. Οἴτοξ. 

Αρμαϑαὶμ) Αρμαϑὲμ ΠῚ, τς 8. Ατη]. 1ἱ.Ἅ 

μαϑαιμ 445) 71, τοῦ, 134. κα εξ 7ο.. 

Κυρίῳ] τῳ Κυρίῳ τοβ. ἘΚυρίῳ--- Σηλώμ] τω Κυριω Θεω ταντοχρα- 
τῳ Κυριῳ σάδαωϑ Θεῳ παντο- 

χρατορι εν Σηλὼμ 82. 

Τεῆ. Κυρίῳ τῷ Θεῷ] τῳ Κυριῳ Θεῳ 11, Χ, ςς, 64, 70, τ21,1ς8, 
36, 244. 24ς. ὅκι. Νῖςο. Ἔ ταντοχράτορι 445). 120. 
247. ΑΙεχ. κα τῷ Θεῷ Ατγπὶ. 4. 

α τῷ 10, 
Κυρίῳ τῷ Θεῷ σαδαὼϑ) τῳ Κυ! 

τῷ Κύυριῳ σαδαυϑ᾽ 246. 
Οομρ!. δομιῖπο υἱγμμηι Οτίσεῃ. 1. οἴτ, τῷ Θεῷ σαξαὼϑ᾽ εἰς Ση- 

λώμ] Θεῳ τταντοκράτορι ἐαδαὼϑ ἐν Σηλωμ ΧΙ. σαξαὼϑ] - Θεὼω 
τσαντοκράτορι 19. σαξξαωϑ 24ς. δυνάμεων Ατη;. τ. 4. Αγπι. Ἐά, 
εἰς Σηλώμ] ἐν Σηλω Χ, 19, 44, τό, τοϑ, τς8, 24ς. Αἰεκ. Ατἴτη. 1. 4. 
Αγηλ. Εἄ. ἐν Σηλωμ, 20, 64. 70, 925 121, 1239 144) 236, 242, 244. 

ΑἸά. Οατ. Νίο. ἐν Σιναῖν 93. ἐν Συλῶ Οοπιρί. ἐπ δώο Οτΐρεη. 1. 

οἷ. Σηλώμ) Σηλω 1. Σιλώμ Θεοῖς. καὶ ἔκεῖ] καὶ ἥν ἐκεῖ 
19. καὶ ἔχεὶ ἦν 445) 74.935» τού, 134. (οπΊρὶ. ΟΘεογρ. δίων. Μοίᾳ. 
ἐδὶ ἐγαπι Οτίφσεη. 1. οἶξ, εἰ ἰδὲ ἐγαν Αυξκ. Οὐαί Ν. εἰ Ν. Τεῖ. καὶ 
ἦσαν ἐκεῖ Ατιι. Εά. καὶ ἐκεῖ ἦσαν δῖν. ΟΙἶγορ. ἐγαηΐί ἀμίοπε ἰδὲ 
νυ. Ἧλ)] Ηλεε 19. Ηλει (ἢς ἱπῖτα) 29, ς2, τό, 70, 1οϑ, 242. 

ΑἸεχκ. Ἐλὶ Θεὸ. Ἡλὶ--ουἱοὶ αὐτξ] οἱ δύο νἱοὶ Ἠλὶ δϊαν. Οἴἶτος. 
ἐἶμο ΜΠ Ηεϊὶ νος. καὶ οἱ δύο] κα οἱ ΑΙά.. Αγαι. τ. Ατηι. ΕἘά. υἱοὶ 
αὐτα}] ΤΙ. 242. ἘὈρφνὶ] Οφνει Χ, 64, τῶι, τς8. ΑΙά. Οφινι 44. 
Ὀπνὶ Απῇ. 1. 4. τα. Εά. σέο. ΦΦινεὲς;)} Πενεὲς Ατπι. 1. 4. 
Πηνεὶς Αται. Ε΄. Πινὲζ Θεοτρ. Φινεος 5ϊν. Οἴτορ.0. τῇ Κυρίς] 
λα τε 70, 1445247. ΑἸΙά. τὰ Θεξ :οϑ, 121, 123. Οοπιρὶ. αὶ Αση. 4. 

ΙΝ. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἘΎΕΨΕΤΟ 10, 445) 74; 82, 93» μοῦ; 134. 
Οοπιρι. ἡμέρα] ἡ ἡμερα 44, 74. τού, 134. ἡμέρα μία Ατωι. τ. 4. 
Αἴπι. Εά. καὶ ἔϑυσεν] α καὶ 247). ἰῃ φμα ἱπηποίανϊε Οτΐρεη. 1. 
εἴ. Ἑλκανὰ] Ἐλκανᾶ 242. ᾿Ελακανὼ ΑΥπ). 1. τῇ Φεννάνα] 
τῇ Πενάνᾳ Οεοῖς. τῇ Φενανῳ ϑίαν. Οἴἶγορ. γυναικὶ αὐτῷ} α 29. 

γυναμὰ αὐτῷ ΑΙεχ. Ατπλ. τ. 4. Ασπν. Εά, Θεογρ. δῖαν. χαὶ τοῖς 
υἱοῖς αὐτῆς] -Ἐ και ἘΔ; ϑυγατρασιν αντῆς Χ, ΧΙ, 44)64,.71) 74» τού, 
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᾿κανο ϑϊαν. Ὀὐξσῥ. 
'Φενναναν ΧῚ, δὃ, 6, 4; 1δό, 11, 126, 123) 13.2) 1{8, 436, 242. ΑΙά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

τοῖς υἱοῖς αὐτῆς μερίδας. 
2. ν΄ ν᾿ 5, Ν ’ 9 ρρὸ 

ὅτι τὴν "Ανναν ἡγάπα Ἑλχανὰ ὑπὲρ ταύτην' χαὶ Κύριος ἀπέκλεισε τὰ “περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς, 
φ, 3 ,» 2 " ΄ ΄- Ἀν, ’ 2 Ν Ν, Ὰς ἀϑ ΄ ἣ φ᾿ λχί 6 

Οτι ἐχ ἔδωχεν αὐτὴ Κύριος παιδίον χατὰ τὴν ϑλίψιν αὐτῆς, καὶ χατὰ τὴν ἀθυμίαν τῆς ϑλίψεως 6. 

αὐτῆς" χαὶ ἠθύμει διὰ τᾶτο, ὅτι συνέχλεισε Κύριος τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς τῇ μὴ δέναι αὐτῇ 
ρ 9 ξ΄ ϑ ᾳᾺἊἈκ 9 »» ΄ ς παιδίον. Οὕτως ἐποίει ἐνιαυτὸν χατ᾽ ἐνιαυτὸν, ἐν τῷ ἀναξαίΐγειν αὐτὴν εἰς οἶχον Κυρίου" χαὶ 

ὶ ρ᾿ κι εν 3 »" » . “ 
νἤϑύμει, χαὶ ἔκλαιε, χαὶ οὐκ ἥσϑιε. Καὶ εἶπεν αὐτὴ Ἑλχανὰ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, “Αννα"( χαὶ εἶπεν 8. 

νἀ β “ ; ν ε “5, » 47... ν ε ΄ αὐτῷ, ᾿1δὲ ἐγὼ, χύριε" καὶ εἶπεν αὐτῇ, γε ἐς σοι ὅτι χλαίεις ; χαὶ ἱνατί ἐχ ἐσθίεις - καὶ ἱνατί 
“7 » ᾿ ἣν Ν ρ τύπ]ει σε ἡ χαρδία σε: ἐκ ἀγαθὸς ἐγώ σοι ὑπὲρ δέχα τέχνα ; Καὶ ἀνέςη Αννα μετὰ τὸ φαγεῖν 

Ν 3 ε ν“ ) ΄-ς τ 9Ν“Ν ρ“ 5- 
αὐτὸς ἐν Σηλὼμ, καὶ χατέςη ἐνώπιον Κυρίε' χαὶ Ἣλὶ ὁ ἱερεὺς, ἐπὶ τῷ δίφρε ἐπὶ τῶν φλιῶν γαδ 

Ν, 3ϑϑἃϑ τ’ - ἰοὲ : . ν "ς 2 ἍΜ) Κυρῤίου. Καὶ αὐτὴ χατώδυνος ψυχῇ, χαὶ προσηύξατο πτρὸς Κύριον, χαὶ χλαίεσα ἔχλαυσε. 
.ν" ] ὩΣ ϑἃς 3 : ὥς ᾿ .-3 7 ᾿ 24, Καὶ ἠὔξατο εὐχὴν Κυρίῳ, λέγουσα, ᾿Αδωναὶ Κύριε ἐλωὲ σαξαὼϑ,, ἐᾶν ἐπὶ δλέπων ἐπιδλέψης ἐπὶ 

. Σ80, 124) 168, 544. Οεοτρ, ϑὰν. χαὶ πᾶσι τοῖς μος αὐῖοις και ταις 

ϑυγατρασιν αὐης 19. ἔς, πἰ υἱοῖς αὐτηξ, 85, 92, 93) 168, 144. ΑΙά. 

ΑἸεχ. καὶ πᾶσι τοῖς υἱοῖς αὐτὸς (Πς) καὶ ταῖς ϑυγατράσιν αὐτὴς 70. 
καὶ πᾶσι, τοῖς υἱοῖς αὐτῷ κάι ταις ϑυγατρᾶσι 447. ἧς, ουπι αὐτῆς 
ῬῖῸ αὐτῷ, Οοπιρὶ. εἰ οπιπίδεις ΑΠΠὲς οὐας οὲ βΠαμς Οτῖροι. 1. οἷξ, 
καὶ υἱοῖς αὐτῆς καὶ ϑυγατράσιν αὐτῆς Αττη. 1. 4. Αγ. Ἑά. 

αὐτῆς} υἱοῖς αὐτῇ 121) 242, 24ς. υἱοῖς αὐτοῖς ΟΑῖ. ΝΙς. 

'ν. Καὶ τῇ "Αννα ] τὴ δὲ Αὐνὰ τό, 8ὲ, 93, 168, Οφοτρ. δῖλν. τῇ 
δὲ "Ανγη Οὐπιρί. “κμα αὠυΐοδι Οἴει. 1, ἐς. "Αὐνα] Αὐγὴ 76, 
144. 42, 84ς. μερίδα μίαν] τ, δ4. μίαν] διπλην τποτρ. Κι 

ὀσωπὸν 19, 82, 93, 168. Οὐ], -Ἐ ἐπ πεῖς ϑγγ. Βαΐ- 
Ἠεῦτ. νι οὐκ ἦν--μήνραν αὐτῆς] ἡδη ἘΜ λα έδαὶ 7 οι, φαία εοὐ- 
εἰωμέγαὶ Τορομήπες σμϊυάηὶ ἐωΣ, Οῆεή. 1. ὄϊε, 

ε "ο 
νιοις 

Ἑ 

ὅτι. ς᾽. ϑ2αα,. 
ΤΊ ΟΥΧ Ἦν αὐτῇ “3. α1-» 

δίον] ὅτι ἐκ. ἦσαν αὐτῇ υἱοὶ Αἰτὴ. τ. ὅτι οὐκ ἦν αὐτῇ υἱοὶ Ατίη. 4. 
ὅτι οὐκ ἦν ἀὐτῇ υἱὸς Αὐπι. ἘΔ. «υλὴν ὅτι] ἱλὴν ἐπεὶ 247). ΑΙδκ, 
τὴν Ανναν 7 τὴν Αγνὰ 144. καὶ τὴν 242. τὴ Αγὐνὰ ἀ44γ. τὴν ἼΑνναν 
-οὐπὲρ τἀύτήν] ἡγαίξα 6 Ἑλχὰνὰ τὴν Αννὰν ὑπὲρ τὴν Φενανα 10, 93. 

ὌΝ 4 Ὥς; ἢ τὴν δεναννάν, 85... Ὥς, η1Π τὴν Φενναναν, ἰο8. (οΙῬ]. ῃ- 
γάπῃ Ἑλκανὰ] Ττ, 44, ἰδ6, 34. ἡγώπα ὁ Ἐλκᾶν Οεοτῥ. α Ἔλ- 

ὑπὶῤ ταύτην) ὑπερ ἠὴν Φεναννα Χ. ὑπερ τὴν 

Οὐκ. Νιίς. υπὲρ τὴν Φενανναν 44,71. ΟὨέγ τοί, ἵν. 787. ὑπὲρ Φεναναν 
ἴ2. τπεῤ Φεννάναν ξξγ)902. ὑπὲρ Φεῤαννᾶν 70. υπεῤ τὴν Φεναναν 24ς. 
ὑπὲρ τὴν Πίνα Ατπι. τ. ὑπὲῤ τὴν Πέννα Αἴ. 4. ὑπὲρ τὴν Πενάνα Αττη. 
“Ἑᾳ4. Θεογρ.ἷ. ὑπὲρ ὑπὲρ τὴν Φενάνὰ (Π0) 51αν. Οἴτορ. ὑπὲρ τὴν Φεν- 
γάνα ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ Κύριος] καὶ 0 Κυριος 144. ΑἰἸόχ. Οεοτρ. 
Κύριός ὠπέξλλεισε] ΤῪ. ὙΒεοάότγεῖ. Ω.. 3. ἰπ τ Κὰρ. ἀπέκλεισε] 
ἀπίκλισε (Πῃς) 93. συναπέκλεισεν ΑΙεχ. τὰ περὶ τὴν μήτραν αὖ- 
τῇς} πίόλμηι ἐμ: ϑγγ. Βαυ- Ἠδδγ. τὴν μήτραν ἀὐτης Ατηὴ. ἴ. 4. ἔς, 
ππὲ τὴν, Απτη: Εά. αὐτῆς μήτραν Ὁεούξ. μήτραν] μιτραν (6) 
120. αὐτῆς] Ἕ καὶ ἀσαρώῤγιζεν. αυΐην ἢ ἀντιζηλος αντὴῆς καιγε 
ταροῤγισμω βιὰ τὸ ἐζαϑενειν ἄντην 10, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. -Ἐ καὶ 
᾿παρωργιζεν ὑτὴν ἢ αντιζήλος αὐτὴς παῤοργισμῳ εξεϑενεσα αὐήην 44. 
.74ν τοῦ, 134. -Ἐ Ἐαάξπ), πἰἢ τῦαρωργισεν, 120. -Ἐ καὶ τραροργησεν 
αντὴν ἡ αντιζηλος αὐτῆς, και γὲ τὸ αροργισμῳ δια τὸ ἐξεϑένειν ἀντην, 
οτι ἀπεχλξισὲν Κύριος και τὰ ἴης μῆτρας αὐτῆς ξςξ. -Ἥ καὶι παρωργι- 

τὴσεν αὐτὴν ο αντιζηλος ἀντῆς καὶ γαρ παροργισμω δια τὸ εἐξάϑενειν αυ- 

τὴν οτι ἀπέκλεισε Κυριος καΐα τῆς μητρας αὐτῆς τ ς8. 
ΝΙ. Ὅτι οὐκ] κἀν οὐκ 19, 82, 1οϑ, 244, 247. δ5ίαν. Οἶτορ. 

Ῥγαωπηϊο, καὶ Θεοῦ. Ὅτι ἐκ--σαιδίον] καὶ Κύριος δκ εἐδωχεν αυ- 
τῇ παιδίον 93. 
Ὅτι ἐκ---μήτραν αὐτῆς] 245. αὐτῇ Κύριος] ΤΥ. 10) 108: λα Κυ- 
βιοξ 445 74, τού, 134. δῖαν. Οἴἶτοσ. ὁ Κύριος Οξεογρ. παιδίον] 
παιδάριον Χ, τς8. υἱὸν Απ. τ. 4. Αγ. ἙΕά, καὶ κατὰ τὴν---αὐ- 
τῆς 29]. εὔπι ἱηϊετήγεα, 24ς. τὴν ἀϑυμίαν τῆς ϑλίψεως] ΤῊΝΡ 
ϑλιψιν τῆς αϑυμιας )γ1. ϑλίψεως αὐτῆς] ψυχης αὐτῆς 10, 44, 
74, 82, 93, τού, τ20, 134. ΟἸ γος, ἵν. γος. α ἀυτῆς 246. ψυχῆς 
αὐτῆς πη. 1. 4. Ατπι. ἙἘά. καὶ ἠϑύμει] καὶ ηϑυμη Αννα 24ς. 
καὶ ἄϑυμᾶσα ἦν Ατπι. τ. Ατπη. Ἐά, καὶ ἡϑύμει διὰ τῶτο] -"- καὶ 
ἔϑλιψεν αὐτὴν ἡ ἀντίζηλος αὐτῆς, καὶ ἐξεϑένησε ταροργισμῷ Οεοῖρ. 

᾿ ».ἊΝ .« 5» 7 ω] : ᾿ ,. καὶ ἔϑλιψεν αὐτὴν ἡ ἀντίζηλος αὐτῆς παροργίσασα καὶ ἐξεϑενήσασα 

᾿ συνέκλεισε) συνέκλισε (Π6) 93. 

ἀϑυμίαις αὐτῆς 5ῖαν. Οἶτορ. διὰ τϑτο] -Ἐ καὶ ἐκλᾶιε 19. -Ἐ και 
ἐκλαιεν, καὶ ἐκ ἡσϑιεν 1ο8. . 24ς. ὅτι συνέκλεισε] αὶ οτι 71. 

ἀπεχλεισε τοῦ, 121, 122. συνεκλη- 
Κύριος] ὃ Κύριος Οεογρ. 

σεν 24. συναπέκλεισεν ΑἸεχ. τὰ περὶ 
τὴν μῆτραν αὐτῆς] τὴν μήτραν αὐτῆς Αὐτι. 1.4. Αγτῃ. Ἑὰ. Οεογρ. δίδν. 
τῷ μὴ δῆναι αὐτῇ] εἰς τὸ μὴ δᾶναι αὐτῇ Αἰπα. σ᾿. 4. Αγαι. Εά, οὐ 

Ἑλκανὼ 347. - Ἑλκανὰ δίαν. Οὔτορ. 

74) 1δά, 150, 134. 

Ἔα. 

σοι ἔςιν 

οὐχ] διὰ τί οὐκ (Πς) 134. 

᾿αἢ Ἀπ: :. Αγη. Ἐά, 

Ἔ ἐμὲ 82, 93) τοβ. 

ἐν Σιλοῶμ, Οεοῦς. ἐπορέύϑη εἰς Σηλωμ, 8ῖαν. Οἴἶτος. 

᾿ Α Οομρὶ. 

Ὅτι ἐκ-- διῶ τῶτο] κα οὔπὶ ἱπιογπηγοή. ΟὐμρΡΙλλ- 

δῆναι αὐτῷ Θεοῖς. α τῷ ϑῖιν. 
ΨΙ1. Οὕτως} καὶ ὅτος (0) 92. ρῥγριιῖτ. καὶ ΑΙεχ. ΟΙυγίοῖ. 

ἷν. γοό. τη, 1. 4. Αστη. Ἐὰ. Οὕτως ἐποίρι} καὶ ουτὼς εποιες 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν] -- απο 

κᾶνβ 19.) 82, 93, τοΒ. ΟΠιγίοίξ. ἵν. γοό. ἐν τῷ ἀναδαίνειν---Κυ- 
ρίου] καὶ ἐν τῶ ἀναξῆναι τῇ Αννα σὺν αὐτῷ εἰς οἶκον Κυρίου 247. 
ἐν τῷ ἀναδαίνειν αὐτὴν] εἰσερχομενη 245. ἀναβαίνειν] αναξηναι 

αὐτὴν] αὐτὸν 747) 134. Ἀ εἰς οἶκον] εἰς τὸν 
δικόν 542. καὶ ἠϑύμε!) αὶ 24ς. καὶ καὶ 247). ρῥγαπια, ὥλιψι 
αὐτὴν ὅτω 8[άν. Οἰἶτορ. ρταεπιῖς. εδάεπη Ἰηΐογ Ὡποος, φιοὰ ἀεῆηι ἴῃ 
ἝΔ. Κοΐἴηπαπα, ὅν. Μοία. ἐν 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπεν] καὶ λέγει (ἔς ρεγτρεῖιο) Ατπη. σ᾿ 4. Ασῃ. Ἐά, 
ὁ ἀνὴρ] α ὁ Ατ. τ. Αγηι Ἐὰ. αὐτῆς] αὐτῆς Ατηι. τ. 4. Ασπη. 

Αννα} Ανναν 3242. καὶ εἶπεν χ---αὐτῇῷ 29], συπὴὶ ἱπιεΐ. 
ταρά, (Οοτηρί. ΟΘεογρ. 814ν. Οἷἶγος. αὐτῷ] α Χ, 44, ς ς» ὁ4ᾳ, 7ο, 
71) 74) τοῦ, 110, 1347) 144) 236, 242,.244, 245 247). ΑΙά. ΑΙεχ, 
᾿Ιδὲ ἐγὼ] ἰδὲ εἰμὶ Ατπι. τ. 4. Ασπι. Ἐά, χύριε] α 44) 74) τοῦ, 
134, Ἢ ΑΙεχ. αὐτῇ 21, 44.-. ΤΥ ἐρί σοι] αὶ σοι 24ς. τί 

αν. καὶ ἱνατί 15] καὶ διατι 44) 74, τοό. ΑΙεκ. ἱἑνατί 
ἱνατί ἐκ ἐσϑίεις] ἵνατι εςὶν σοὶ οτι οὐκ 

ἐσϑιεις 93: τύπ]ει} κακαται τρᾶτρ. Χ. τύπες σε καὶ καρδία σου] 
τυπῆεις ἐν καρδιῳᾳ σον ΧΙ]. τυπῆης ἐν καρδια σου γ4. τύπϊεις τὴν 
καρδίαν τὴν ἑαυτῷ 81αν. Οἴτοσ. ἡ καρδία σου] ἡ σου καρδιω το. 

ἐκ ἀγαϑὸς ἐγώ σοι] ἐκ ἐγώ [εἰμι] ὠγαϑός 
σοι ΑἸεχ. ἐκ ἀγαϑός σοι γὰρ ἐγὼ Ῥτοοορ. ἴῃ (ατ. Νίς, ἐκ ἀγαϑὺὸς 
εἰμὶ ἐγώ σοι Ατηι. τ. 4. πῃ. Ἐά, οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄγαδϑός σοι Θξοτρ. 
ἐκ εἰμὶ ἐγώ σοι ὠγαϑὸς ϑίαν. ὑπὲρ δέκα τέκνα] υπερ δέκα εἰμι 10. 

τέκνα] νἱἐς Απῃ. 1..4. Αχηι. Ἐάὰ. Οεοῖν. 
1Χ. Αννα] α 11, γ1, 121. μετὰ τὸ φαγεῖν---Κυρίε} προ τῇ φα- 

γειν καὶ τειν κἂι ἐς ἐνώπιον Κυριον εἰς Σηλωμ, 247. ἐν Σηλὼμ] ἐν 
Σηλὼ Χ, 719 1ς8, Ζ4ς. Ατῃ. τ. 4. Αστῃ. Εά. Ἔ καὶ μετὰ τὸ τίειν 10. 
᾿ΟΒιγίοί, ἷν. γ07, 718, εν Σηλω, καὶ μετὰ τὸ πιεῖν 82, 93. ΑΙεχ. 
ἐν Σηλω καὶ μετα τὸ τιειν τοΒ. ἐν Συλῶ καὶ μετὰ τὸ ποιεῖν Οομιρὶ. 

καὶ κατίςη] 
καὶ ἐξῇ 244. καὶ κατέρη ἐνώπιον Κυρίου] 

καὶ ἩΔλΙῚ ὁ ἱερεὺς} ᾿Ελὶ δὲ ὁ ἱερεὺς Θεοτρ. Ἠλίῃ δὲ ὃ 
ἱερεὺς (ῆς νεῖ. 12.) ϑίαν. ὁ ἱερεὺς] α ὁ Αση Εαὰ. Ἧλ)] Ηλεος 
(ᾷς ἰη[) Χ, 446. Οήξεπ. ἀε Οταῖ. Ομγγίοί. ἷν. 7γ07. Εἰλι 9. ὁ 
ἱερεὺς 1 κο 242. (δι. Νίς.: ἐπὶ τῷ δίφρου Ργϑετηϊττ. ἐκώϑητο Χ, ΧΙ, 

καὶ ἄνεξὴ 10. 1οβ, 

329; 555) δὔ, 64, 70, 71, 74, 82, 92, τού, 1οϑ, 119, 120, 121) 134) 144, 
1 ς8,.244524ς) 246. ΑἸά. Αἰεκχ. Οήρεη. ΟΙμγίοί. Ϊ, οἷῖ, Αγῃ. 4. Ασηι. 
ἘΑ, δῖαν. ργϑεπηῖτε. ἐκαϑισεν 44, 123, 16. ΡΓΞΕΠ Ϊ τ, καὶ εκαϑισεν 
ς2) 242. (αἵ. ΝΊς, εκαϑῖτο ἐπι δίφρου 93. εκαϑητο ἐπι διφρε 247. 
Οοπρρὶ. 

ἐπὶ τῶν] ργυηϊτ. καὶ ςς, 242. κα τῶν Οἥήρεη. 1. οἷ, φλιῶν]) φλει- 
ὧν πυλων Χ. -Ἐ τυλων 64, γο, 1τς8, 244. ΑΙά. φλοιων 71. φλνωὼν 
τυλὼν 144. τ᾿ τυλῶνα (0) 24ς. ναξ] ναων το. Οήρεη. 1. οἶκ. 

Χ. Καὶ αὐτὴ] καὶ αὕτη 44, 70, 74) τού, 24ς. κατώδυνος ψυ- 
ΧᾺ] ψυχῇ τικρᾷ Οήρεη. 1. οἷ. ψυχῇ] ψυχή τού, 242. καὶ 
προσηύξατο] ἔχεε προσευχὰς Ἀγπγ. 1. Αγῃ. Εά. εἰ ἴὰ καὶ ΠΡ ΤΙ ΕἾ ΡῈ 
οπηϊτῦς Αστη. 4. τροσηύξατο) - Αννα 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
πρὸς Κύριον Ἔ λέγεσα 1]. πρὸς Κύριον---ἔκλαυσε] τρος Κυριον 
λεγουσα, καὶ ἐχλαυσὲν 121. καὶ κλαΐασα] αὶ και τό, 246. καὶ 
κλαυϑμῷ Οήρεη, 1. οἷ, καὶ κλαίουσα ἔκλαυσε! καὶ ἔκλαυσε 
κλαίουσα Ατιη. 1. 4. Αἴ), Εά. ἔχλαυσε] και ἔλεγε 247. 

ΧΙ. Καὶ ηὔξατο) καὶ εὐξατο μῳ τοῦ. καὶ τροσηυξατο 93, 245. 

τῷ δίφρου) τὰ δειφρε (11. [δὰ ε ροξεα ἀοἰδίιπι. ἴΐ ἴῃ φλει-᾿ 
᾿ὧν, εἴ ΑἸ] {ἀρ !ΠΠπ|6.) Χ. -Ἐ ἐκαϑητο το. ϑρόνε Οτίρεη. 1. οἷξ. 

ΚΕΦΙΙ. 
»ρο“) Φ 9 « 9 κ» ’ Υ̓ Καὶ τῇ ΓΑννᾳ ἔδωχε μερίδα μίαν, ὅτι οὐχ ἦν αὐτῇ παιδίον, πλὴν ς. 

᾿) 

9. 

11. 

ψαιδίον] υἱόν Αἴτη. τ. 4. Αται. Εά. Ὁ 

Ὲ καὶ πὸ πο 



Ἀ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Α. 

τὴν ταπείνωσιν τῆς δόλης σου, χαὶ μνησϑῆς μου, χαὶ δῶς τῇ δόλη σου σπέρμα ἀνδρῶν, χαὶ δώσω, 
αὐτὸν ἐνάπιόν σου δοτὸν ἕως ἡμέαας ϑανάτου αὐτῇ, χαὶ οἶνον χαὶ μέϑυσμα οὐ πίεται, χαὶ σίδη- 
σῦς οὐχ ἀγαξήσεται ἐπὶ τὴν χεφαλὴν οὐτδ, Καὶ ᾿ἐγενήϑη ὅτε ἐπλήϑυνε προσευχομένη ἐγώπεον 
Κυρίου, καὶ Ἢλι ὁ ἱερεὺς ἐφύλαξε τὸ ςόμα αὐτῆς. Καὶ αὕτη ἐλάλει ἐν τῇ χαρδίᾳ «ἀτῆς, καὶ 
τῷ χείλη αὐτῆς ἐκινεῖτο, καὶ φωνὴ αὐτῆς ἂχ ἠκέετο" χαὶ ἐλογίσατο αὐτὴν λὶ εἰς μεϑύδσαν. 
Καὶ εἶπεν αὐτὴ τὸ παιδάριον Ἣλὶ, Ἕως τότε μεδυσϑήσῃ ; περιελξ τὸν οἶνόν σου; χαὶ ππορεύε 
9 7 ’΄ ᾿ ᾿ Ν 2 ᾽ὔ : Ἂ 4- , ἐκ προσώπου Κυρίδ. Καὶ ἀπεχρίθη “Αννα, καὶ εἶπεν, Οὐχὶ χύριε"' γυνὴ ἡ σχληρὰ ἡμέρα ἐγώ 
3 ΝΟ »ὴ ΄ ; μ ΄ ΄ ΟΣ ῳῃ εἶμι, καὶ οἶνον χαὶ μέϑυσμα οὐ πέπωχα, χαὶ ἐχχέω τὴν ψυχήν μου ἐνώπιον. Κυρίου. Μὴ 

νλΟ δ΄, ᾿ 2. . οὶ τις τς ς Ὁ ὦ ) Ζ΄ ζ΄ » " δῶς τὴν δάλην σου εἰς ϑυγατέρα λοιμὴν, ὅτι ἐν πλήθους ἀδολεσχίας μου ἐχτέταχα ἕως γῦν. 

« καὶ ϑ8[ν. Οἰἶἕτος. Καὶ ηὔξατο εὐχὰν Κυρίῳ) λα πῃ 1. 4. Ἄγῃ. 

Ἐ4. Κυρίῳ! -ξ' τῶν δυναμεων το. -᾿ τῳ Θεῳ 44) τοό. τῶ Κυριω 
7451345.247. ΑἸεχ. ΟἸ γγίοξ, ]. ς. τῳ Κυριῳ τῶν δυνάμεων 82, 93, τοϑ. 
προς Κυριον τ 8. 5ϊαν. Οἷἶτορ. α Οὐπηρὶ. Οήρεη. 1. οἷ. λέγουσα] 
καὶ εἶκε Οήφοι. Ἰος. οἶέ. κἀὶ λέγες Αστη. τ. 4. Απα. Εὰ. ᾿Αδωναὶ] 
ἰδωναεὶ Ῥλάγτα. ἀε Τηῃ. ΠΡ. ἢ. ᾿αρ. 18. ᾿Αδωναὶ ΒΑΑΙ, Μ. ἱἰ: 14. 
᾿Αδωναὶ Κύριε ἐλωὶ σαξαὼϑ] Κύριε σαξαῦϑ' Οὐπιρ!. ἀϑωναὶ ἐλοὶ 
σαξαὼδϑ ΟὈΙΥγ ΟΣ, χὶ, κ83. Κύριε τῶν δυνάμεων Οτΐφεη. 1. ἐς. ᾿Αδω- 
νὼ Κύριε ἐχωὲὶ «αδωὐὼν Απῇ. 4. ᾿Αϑαναὶ Κύριε ἴλλο σαβαὸὺϑ' ϑῖαν. 
Οἶἶτορ. ᾿ ἔλωὲ} ἐλωΐ ςς, 70, 71) τοῦ, 121, 244, 246, 247. ἈΜ. 
ΟἸγ(ΟΥ͂. ἵν. γ07. δῖαν. Μοίὰ. ελωαι τς8. Α]εχ. ελλωι φ4σ. ἐλωεὶ 
Ὄκγπν. ἀς Τ τη. ἴ. οἷ, ἐπιδλέπων ἐπιδλέψης] ἐπιδλεψων ἐπιδλεπης 

93. ἐφοράσει ἐπίδῃς Οτρεὰ. ἘΞ οἷ, ἐπιδλέψῃς} επιδλεψῃ ΧΙ. 
ἐκὶ τὴν ταπείνωσιν) α ἐπὶ Ε].. ἐπὶ τ. ταπ. 1. δάλ. σς]} ἐπὶ τὴν δόλην 
σα Β4Π]. Μ.].ς. δέλης] δελλης 242. καὶ μνησϑῆῇς μου] - και 
μὴ ἐπιλαδα τῆς δουλὴς σον 19. -Ἐ εαάετι, ηἱἢ ἐπιλαϑῃ, τό, γ4, 82, 
1οϑ, 120, 1349 246. Οοπλρ]. Οὐρεη. ]. ει. -Ἐ εαάεηι, πῇ ἐπιλάϑῃς, 
Αἴεχ. αὶ 449 τοό. Βα}. Μ. Ὁ υγίοίς Ἰος. εἴτ. καὶ μνησϑητο μὲ, καὶ 
μη ἐπιλαϑη τῆς δουλης σε 93. καὶ ἐπιμνήσϑῃης μὲ 122. ΝᾺ καὶ ἐπι- 
λάϑη τῇ ϑόλη σὰ (ἃς) 247). - μὴ ἐπιλάϑῃς τῆς δέλης σε ΟἸτγίοῖ,. 
ἷν. γ14. 96} δὸς τού, 242.ὄ ΑΚ, δῶς τῇ δόλῃ σε] δῷς μοι ΒαΗΪ. 
Μ. 1. ς. "δός μοι τῇ δόλη σε Ομιγίοβ. ἵν. γ07. ᾿ σπέρμα ἀνδρῶν] 

σπέρμα ανδρος Χ, ΧΙ, 29, 44) 4, τό, 64) 70, 71» 74, 82, 92, τού, 
1οϑ, ἐτου 120, 121) 123) 134) 1447) 236, 242, 2442 24ς) 246, 247. 

ΟομρΡ!. ΑἹά.: (αι. Νῖς. Οὔήρεῃ. Βδῇὶ. Μ. 1. εἷς, Ομιγίοιι. ἵν. 707), 
γ14. Απῇ. 1. 4. Ασηγ. Ἐά, ὠνδρὼ»] υἱγὶ ϑγτ. Βατ- ΕἸ εὗγ. καὶ 

δώσω αὐτὸ»] καὶ δώσω σοι αὐτὸν 74) 120, 121, 134. ΑΜ. ἃ χαι 82, 

442. Βαῆ!. Μ. 1]. ς. Ατπι. 1. Αττῃ. Ἐά. χαγω δωσω αὐτω 24ς. δώσω 
αὐτὸ ΟΠτγίο. 1. εἶτ. -Ἐ δῶρον Αττῃ. 4. τῷ δώσω αὐτὸν ϑῖλν. δώ- 

σω--δοτὸν] δίδωμί σοι αὐτὸν δοτὸν ῬΗΐο [.4. τοπι. 1, Ρ..273. ἐνώ- 
πιόν σὰ δοτὸν] δοτον ἐνωπιον σε 44. Αἰοχ. Α΄πτῇ. 1. Ασπι. Εά. α ,4. 

τῷ Κυρίῳ ϑοτὸν Οτίρεη. 1. οἶς, εἴ Ηοπη]]. χὶ. ἴῃ 1,ονῖς, α δοτὸν ΑὙπι. 4. 
ἐνώπιόν σε εἰς δῶρον ϑ[αν. ἕως ἡμέρας--- τοιέται] οἶνον καὶ σίκερα 

αὶ μὴ πίοι, ἕως ἡμέρας ϑανάτε αὐτὰ Βαῆϊ. Μ. 1. ς. ἕως ἡμέρας 

ϑανάτε αὐτῷ} πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῷ Οτΐρεη. ἴος. οἶζ. 
κ Ὀμιγίοί, ἵν. )γο8. ἡμέρας] πμερα 1Π. καὶ οἶνον] α καὶ Απῃ. 1. 
τη. Εἀ. δῖαν. Οἴτορ. καὶ οἶνον---σίεται) αὶ οὰπὶ ἱἸηϊεγηγχοά. 
Οομρὶ. Οτΐψεη. ἰος. οἷ: μέϑυσμα] σικερα 82. εὐνί:ανηεη Ὕεττ]. 
μέϑισμα 5ϊλν. Οὗτος. εἰ σίεται) αὶ μὴ πιται Χ, 244) 24ς. ΑἸεχ. 
Ομιγίοῖς ἵν. γο8, 714. εκ πιετε 134. 'μὴ σίεται Απη. τ. 4. Απῃ. 

ἘΔ, ἐκ ἀναθδήσεται] μὴ ἀναξήσεται Ατῃ. τ. 4. Αττῃ. Ἐά. ἄνα- 
δήσεται] αναξησηται 92Ξ. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν εἰς. τὴν κεφαλὴν 246. 
α τὴν Αγ. 1. 4. Ασῃ. Εά. 

ΧΙΙ. Καὶ ἐγενήθη} καὶ ἐγένετο 19, 44) 74. 82, 93) τού, τοβ, 
120, 134) 246. Οοπιρὶ. ΟΠ εγίοίξ. ἵν. 713. 

εἰς μεϑύεσαν ἴπ σοπι. ἴε4.] καὶ ἐγενηϑῊ οτι δὲς μεϑυεσαν 24... ὅτε 
ἐπλήϑυνε] ὅτ᾽ ἐπλήϑυνε Οοτρρὶ. ὅτε ἐπλήϑυνε προσευχομένη] 
ὅτε ἐπλήϑυνε χέειν προσευχὰς Απη. 1. Απη. Εὰ. ὅτε προσηύξατο 

Οεοσρ. προσευχομένη] -᾿- και ευχομενη 247. καὶ ἯΛλι ὁ ἱερεὺς] 
Ἠλὶ δὲ ὁ ἑερεὺς Θεοῦ. ἩΔ)} Ἠλὲ (τ {Ἐπηρετ) τοό. Ἠλεὶ τοι. 
ἂς ῥἰεπιπιαυς. ὃ ἱερεὺς] λο 242) 244. ἐφύλαξε] ἐφυλασσε 93; 
1οϑ. Οοτρὶ. ΟἸσγίοίε. ἰου. οἷϊ. ͵ 

ΧΙΠ. Καὶ αὕτη] καὶ αὐτὴ 7γο, 123, 426. Οοιηρ!. (δῖ. Νῖίο. 
χαὶ αὐτῇ (ἢς) 144, 442. ἢ δὲ Αννα αὐτὴ 24). καὶ Αννα αὕτη 
(συπι αὕτη ἴῃ “παγαῖς. πηΐμογε) ΑἸδχ. ἐλάλει!) ελαλη 93. Καὶ 
αὕτη---καρδίᾳ αὐτῆς] κα εὐπὶ ἱπιετηεάὰ, ΟΠ γίοί! ἱν. 714. τη). Εά. 

ἐν τῇ καρδία} τῇ Οοάά. 14. δετε!. καρδίᾳ αὐτῆς] - ἐκ ἤχεα 
(ἢ) 2421. αὐτῆς 1] αὐτῆς (τὰ Κεφυεηῖεγ) Ατσπι. 1. 4. Οεογρ.. 
ϑίαν. Οοάά, 12. ϑεγρὶὶ. καὶ τῷ χείλη] τὰ δὲ χολὴ 19, 82) 93» 
1οϑ. (οπιρί. τῦλην τὰ χειλη 247. ΑἸεχ αὶ τὰ Αττη. ᾿. (οὐά. 12. 

δερῖ,. Απτ. ἘΔ. μόνον τὰ χείλη ϑίαν. ἡαπίμπιφης ἰαῤία Ὑυὶρ., 

δ 

Καὶ ἐγενήθη ὅτε--- Ἡλὶ 

αὐτῆς 29] αὑτῆς (1 ἐτεφυεηῖεῦ) Αἰτη. Ἐά. ἐκινεῖτο] εκ εκινειτὸ 70, 
4247. Οοὐά. τ2. δεγρῖ!, ἐκ ἐκίνᾶντο Ατηγ. 1. 4. (Αστῃ. Εἀ. γηδτρ. μόνον 
ἐκιναντο.) ἐκινῆντο δῖδν. πιουεδαπιεγ Ψυὶρ. καὶ φωνὴ] φωνὴ δὲ 
ΟΙμγίοἹξ. Ἰοο. οἷ. φωνὴ] ἡ φωνὴ ςό, γ1. ΑΙά. ΟΒγίοίς. ἱν. 737. 
ἐπ ἤχθετο} α δχ 74. δκ ἣν ἀκαςή. καὶ ἤκεσεν αὐτὴν Κύριος Αττῃ. 1. 

Ἄττῃ. Ἐά. ἐκ ἦν ἀκεςὴ Αἴττ. 4. ἤκδετο! “Ὃ καὶ εἰσηχεσεν αντης 
Κύριος Χ, ΧΙ, 29, 71, 74) 82, τού, τοϑ, 110, 120, 134, 242, 244. 
ἈΠῚ. -Ἐ εαάεπι, ηἰἢ αὐτῇ, 44. -Ἐ εαάεπι, αἱ ὁ Κυριος, 93. -Ἐ και 
εἰσηχεσᾶτο αὐτῆς ὁ Κυριος το. -Ἐ καὶ εἰσηκαᾶσε ἀντὴς ζῶ. -Ἐ και - 

εἰφηκβάε Κυριος ἀντὴῆς 64, 70, 144. -Ἐ καὶ εἰήκεσεν αὐτῆς (ἢς) “36. 
Ἢ καὶ εἰσήκεεν αὐτῆς ὁ Θεὸς ΟἸγίοί. ἷν. 737). -Ἐ εἰ ἐχαμδίοί! ἐαπε 
εις Ογρέ. καὶ ἐλογίσατο] καὶ ἐλογησατο 93. καὶ ἡγήσατο 
442. αὐτὴν] το. αὐτῇ γᾳ. Ἡλὶ εἰς μεϑύασαν] Ἠλίη μεϑύ- 
ὅσαν 8ϊΑν. Οἶτορ. Ἠλίη μεϑύεσαν ἔσαν ϑ8ϊιν. Μοίᾳ. εἰς μεϑύ- 
εσαν} δ εἰς τ19, 236, 242, 247. Οαΐ. Νῖς. Αγ. 1. 4. Ασῃ. Ἐὴ, 
μεϑύεσαν σφόδρα Οεοτρ. β 

ΟΧΙΡΝ. τὸ παιδάριον] α τό, 4.46. Οοπιρῖ. Θεους. 8:.ν. ἨΔ} 
Ἑλὶ Θεοῖς. Ἠλίη (ἢς ἴῃ) δῖαν. Ἕως τότε μεϑυσϑήση ἕως 
τότε ςήσῃ ἐν μέϑη Ατίη. 1. 4. Απη. 4, ἕως τότε μεϑύασα εἶ 

δου. μεϑυσϑῆσῃ] μεϑυσϑήσει τς8, 24ς  περιελξ]} περιελε δὴ 
ΧΙ, (29. υἱ νἱἀείιγ.) ἐς, γ1. περιελε 82. ΑἸά. μᾶς πὲ ἐγαηίξαι ὅγτ. 
Βαν- Ηεδτ. 

ςὰ απὸ τροσὼπε Κυριὰ 24ς. τεριελέσα τὸν οἶνόν σῃ ἀπὸ σα ἄπελϑε 

ἐκ προσώπου Κυρίου ΟΒιγ (οἷς. ἵν. γ1ς. τὸν οἶνόν σε] τὸν οἰνον ἀπὸ 
σῈ 10.) 1ο8, 247. (οπιρί. τὸν οἱνον σῈ ἀπὸ σἉ 44) 74.) 82, 93, τοῦ, 

120, 123) 134γ 1:8. ΑΙεχ. πὸ σξ τὸν οἶνον σᾷε Αγηι. 1. 4. Αγηι. Ἐά. 
οἶνόν} οἱκον τηεπά. 71. καὶ ττορεύε] καὶ ἀπελϑὲ το, 44, 82, 93, 
τού, 120, 134. ΟΠ ιγίοῖς ἷν. γ18. καὶ ἄπελ.... (τεϊΐφυα ἐνδημοτγε) 

74. καὶ ἀπῆλθεν 108. α καὶ Απη. Εἀ. καὶ πορεύεσϑαι Οεοτρ. 

καὶ τοορεύς--- Κυρίκ} αὶ οὐπὶ ἰπιεγπιεά, οπηρ. ἐκ προσώπου] ἀπὸ 
προσωπξᾷ 19. ἐκ τὸ τοπε ι21. Αἰά. ἔχ τύπε Οεογρ. δῖαν. Οἰἶγορ.. 

ΧΡ. Καὶ ἀπεκρίϑη Αννα] ἀπεκρίϑη ἡ Αννα ΟΠ γίοίε. Ιοο. οἰἶξ, 
καὶ εἶπεν] αὐτῷ γο. Οὐχὶ] σχει 242. ἐχ ἅὅτω Ατη,. 1. 4. 
Ἄπῃ. Ἐά. κύριε} χυριε μδ 123. ΑἸεχ. γυνὴ] ἀλλὰ γυνὴ Ατηι. 

1. 4. Απῃ. Ἐὰά. ἡ σκληρὰ] εν σχκληρῶ ξ2,) ςς, 925) τού, 120, 134. 

ἣν σκληρῶ (ἢς) 82, 93, 236, 24ς. κπ121. ἢἡ σκληρὰ ἡμέρα] εν 
σκληήρᾳ ἡμερῷ Χι, 10, 44, ς6, 64, 70, 745 1οϑ, 119, 123») 144γ158, 

.242, 244. 246, 247. (οπιρὶ. ΑἸά. (αι, Νίς. ΟΒυγίοίε, ἵν. 719, 720. 

δίαν. Μοίᾳ. ἡ σκληρὰ ἡμέρῳ (ἢς) ΑΙεχ, ἢ σκληρὼ ἡμέρα ἐγώ εἰμι} 
σκληρυνομένη εἰμὶ ἐγὼ πνεύματι Αττῃ. 1. 4. ΑτΥπι. Εά, ἐγώ εἰμι} 
ΤΥ. ς6. καὶ οἶνον] α καὶ Οομῇ. Ἀροΐῖ. 10. ν. ς. 2ο. δίδν. καὶ 

οἶνον---αίπωκα] καὶ ὁ οἶνος καὶ μέϑυσμα ἐκ ἔςι μοι ττεπωμένον Ατπι. 4. 
αὶ πέπωχα] εκ ἐπιὰ 24). καὶ ἐκχίω] ἐκχεῶ 121. καὶ ἐκχίω--- 
Κυρίου] κα συ πὶ ἱπιεττηεά. 120. Αἰά. ἀλλ᾽ ἐκχέω ἐνώπιον Κυρίου τὴν 
ψυχήν μου. Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἀλλ᾽ ἐξέχεα ἐνώπιον Κυρίου τὴν 
ψυχήν με. δῖαν. ΟἷἾτος. καὶ ἐκχέω---ἕως νῦν ἴῃ οοπι. ἴ64.] α οὐπὶ 
ἱπϊεγπηθά. ζ4ς. ἐχχέω] ἐχχεὼ τού,242. τὴν ψυχήν μου ἐνώπιον 
Κυρίε] ἐνώπιον Κυρίου τὴν ψυχήν με ΑἸεκ. α με Οοπῆϊε. Αροῇ. 1. ο. 
ἐνώπιον] ἐναντίον (4110] ἐνώπιον) ῬΆΙο 7 υἀ. τοηι. 1. Ρ. 480. 

ΧΥῚ. Μὴ δῷς] μὴ δὴ δὼς το, 82, τοβ. (οπιρ!. μη διδως 93. 
μὴ δὸς τιοό. μὴ δὼς (ΗΠ) 242Φ.0 Μὴ δῶς---λοιμὴν] μὴ λόγισαι τὴν 

δόλην σε ϑυγατέρα λοιμὴν Ατπη. 1. Ατπ). Ἐά. τὴν δέληντ--λοι- 
μὴν] τῇ δαλη σου ϑυγατερὰ λοιμὴν 247. εἰς ϑυγατέρα]) ρῥγαιπηϊι. 
εἰς τροσωπὸν 19, 82, 93. ΟΟπΠΊΡ], ΟἸγγίοίξ. ἱν. 720. λοιμὴν] 
λυμῆν 71, 236, 242... λοιμα 246. ὅτι ἐκ πλήϑας---ἕως νῦν] ὅτι ἐκ 
“πολλῆς λύπης καὶ (δ ἀδημονίας ἐχτετανυῖα ἴγημι ἕως νῦν (πιδηι8 ρτί- 

τ καὶ ἐξ ἀδημονίας [οτϊρᾶϊς ἴπ ππᾶτρὶπθ.) Ασπὶ. 1. ὅτι ἐκ τσολλῆς 
ἀϑυμίας μὲ ἐκτετακυῖα ἴξημι Απη. 4. ὅτι ἐκ πολλῆς λύπης μα ἐκτε- 

τακυῖα ἵγημι ἕως νῦν Αταν. Εά. ἐκ τὐλήϑους ἀϑολεσχίας με] -Ἐ καὶ 

ἐκ τλήϑους λύπης μου Θεογσ. - καὶ ἐκ τλήϑες ὠδημονίας ϑίαν. 

ἐκ αλήϑες ἀδολεσχίας με ἐκτέτακα] ἐκ πολλῆς λύπης καὶ ἀδημονίας 

ρῳ, Α ἦς Γ 

περιελξ---Ευρίι} ἀαναςαὰ καὶ ἀποξαλε τὸν οινον σὰ καὶ ἀπο-. 

Εἰ. 



..247. διαθεῖ αὐτῆς ἴῃ σμᾶγαξξ. τηϊπογε ΑἸοχ, 

᾿πῶν ἴῃ. Τοπι. ἴε4.} αὶ οὐἱπὶ ἰηίοττηθά. 244. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΑΔ. 

Ν Ν᾿ » “Ὁ 4 “ » Ἶ ε .,ο-ο-» ν" 7 ρο ,“}΄ - δφΚ΄ 

Καὶ ἀπεχρίϑη Ἡλὶ, χαὶ εἶπεν αὐτὴ, Πορεύου εἰς εἰρήνην" ὁ Θεὸς Ἰσραήλ δῴη σοι πᾶν αἴτημά 
ρ᾿ ον “" ς 

σα, ὃ ἡτήσω παρ αὖτ, Καὶ εἶπεν, Εὗρεν ἢ 
ῤ 

δόέλη σὰ χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σε. χαὶ ἐπορεύϑη ἡ 
᾿ν, 4ἍἭ "Ὁ .-9 τ 7 ᾿ 3 20. ῳἭ“ἫἍἍΡ»» ς ρὸ » “.“ ’ 5, νὰ 

γυνὴ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῆς" καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ χατάλυμα αὑτῆς, χαὶ ἐφαγε μετὰ τ ἀνδρὸς αὐτῆς 

καὶ ἔπιε, χαὶ τὸ «σρόσωπον αὐτῆς οὐ συνέπεσεν ἔτι. Καὶ ὀρϑ ρίξεσι οὐ ων καὶ προσχυνᾶσι τῷ 

Κυρίῳ, καὶ “πορεύονται τὴν ὁδὸν αὐτῶν" χαὶϊ: εἰσηλϑεν ἐΛΚΟῚΣ ἐρ οὐόαν αυτϑ Αρμαϑαὶμ, 

χαὶ ἔγνω τὴν Ανναν γυναῖκα αὐτϑ, χαὶ ἐμνήσθη. αυτης Κύριος, χαὶ συνέλαβε. Ἐκ Ἐχενηϑη 

τῷ χαιρῷ τῶν ἡμερῶν, χαὶ ἔτεχεν υἱὸν, καὶ ἐκάλεσε τὸ πεν μέρ ΣαΒΒηλι χ6ι ἘΙΤΕ; πῶ ἐΠΩΙΟ : 
Κυρίᾳ Θεᾶ σαθαὼϑ ἠτησάμην αὐτόν. Καὶ ἀνέβη ὁ ἄνϑρωπος Ἑλχανὰ χαὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτῷ 

ϑῦσαι ἐν Σηλὼμ τὴν ϑυσίαν τῶν ἡμερῶν, χαὶ τὰς εὐχὰς αὖτξ, χαὶ πάσας τὰς δεχάτας τῆς γῆς 

αὐτῇ. Καὶ Αννα ἐκ ἀνέξη μετ᾽ αὐτῷ, ὅτι εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, “Ἕως τὰ ἀναξῆναι τὸ «παιδά- 

οίον, ἐὰν ἀπογαλαχτίσω αὐτὸ, χαὶ ὀφθήσεται. τῷ προσώπῳ Κυρίε, χαὶ χκαϑήσεται ἕως αἰῶνος ἐχεῖ. 
{ 

μου ἐκτετακὼς (Πς) ἔξημι Οὐ. 8. 8εγρὶ!.. ΄. ἀδολεσχίας] αϑυμιᾶς 
6. ἀδολεσχίας μα} κα με Χ, 1.8. - καὶ, ἐκ πληϑὲς αϑυμιας 
μὰ ΧΙ, 19, 29, 82, 93, τοϑ, 246. Οοπιρ!. ΑΙά.. -Ἡ και αϑυμιας μὲ 
44, γ4, τού, 120, 134. -Ἐ εαάεπ), οὐηὶ μδ ἴῃ ομαγαέξ, τηΐπογε, ΑἸεχ. 
Σοη μβονιὶς πιραδ εἰ πιεῖ πιθα ὅ5γγ. Βαι-Ἠεῦγ.. ἐκτέτακα) ἐχτετη- 

ἐρκικα 445 71) 745, τοῦ, 120, 134. Οοπιρὶ. ΑΙΆ. Οήρεη. ἱμ ΡΩ 54. ΡΥξε- 
ΚΟ τρῖτς καὶ ς2, 242. εἐλαλησα τηᾶτρ. 1το8. ἕρηκα. 5ῖ4ν. - ἕως νῦν] 

ως τῷ νυν ΧΙ, 19, 29, 44. 71) 74. 935 1ού, 110, 120, 123,).134) “2436, 

242, 246. Οοπιρὶ. ΑΙά, (αἴ. ΝΙς. εὼς τὰ νυν, καὶ εκ πλήϑες αϑὺυ- 
μιᾶς με 64, 70, 92, 144. Ἔν 
᾿ΧΨΊΙ. Καὶ ἀπέκρίϑη Ἡλὶ] α 246. ἀπεκρίϑη αὐτῇ Ἡλὶ Αγ, 

τ. 4. Αγπι. Εά, ἀπεχρίϑη)] ἀπεχρίϑει 242. καὶ εἶπεν αὐτῇ] καὶ 
λέγει. ται. τ. 4. Απη, ΕἘά. εἶπεν αὐτῇ]. εἰπε προς αὐτὴν 44). 5 5) 
γ4,), 93. τού, 1τοϑ, 123») 134) 236, 242.. (Οτηρ!. ΑἸά. Οαῖ. Νίς: 

Ὅοτρ. 5(αν. “ἜΉλι 246. εἰπὲν αὐτὸ 24). Πορεύς] πορεύεσθαι 
Οεοζρ. εἰς εἰρήνην] εν εἰρηνη 93, τοϑ. Οοιηρὶ. -ΟΠεγίοῖς. ἵν. 720, 

Τμεοάοτει, Ὁ. 3. ἱπ τ Ἀθρ. μετ᾽ εἰρήνης ϑιαν. ὁ Θεὸς] Κυριος ὁ 
Θεὸς 93. 1τοϑ. Οοππρὶ. Ὑεοάοτεῖ, ἰος. οεἰξ. ᾿ Ῥγαθπηϊτε, καὶ 547. Ο ὃ 
Θεὸς Ἰσραὴλ] Κυριος οΘεος 82ὥ. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ δώη σοι] διῴη σοι 
Κύριος ὁ Θεὸς τὰ Ἰσραὴλ ΟἸγ ο. 1. οἴ. Ὁ καὶ ὃ Κύριος Ἰσραὴλ δώη 

σοι Ατπη. 1. Αγηι. Εά. ἔς, ἀδίᾳιε σοι, Αγ). 4. Θεὸς τῷ Ἰσραὴλ 
δῴη σοι Οϑούρ. τᾶν αἰτημα] τὸ αἰτήημα 18. πᾶν αἴτημα 
--ταρ᾽ αὐτῷ} πάντα ζητήματα ἃ ἐζήτησας παρ᾽ αὐτὰ Αἴ. 1. 

Ἀτηι. ἙΔά. πᾶντα αἰτήματα σου ἃ ἡτήσω παρ᾽ αὐτοῦ Ατηι. 4. 
αἴτημα] αἰτιμῶ 242. αἴτημά σου] α σε ΟΠιγίοίξ. ἴος. εἶ. ὁ 
ἠτήσω] ἃ ἡτήσω ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. οἷ. ἡτήσω] αἰτισὼω 242. 
αὐτῷ παρ᾿ αὐτὸν τοϑ. ᾿ ““- ᾿ 

ΧΥΙΠ. Καὶ εἶπεν] -Ἔ Αννω Χ, ΧΙ, 64, 70, 71) ν10, 121) 123, 
144.0.158, 226, 242, 244, 24ς. ΑἸΙά. (αἵ. Νίς. Οεοτρ. ϑϊν. ἡ δὲ 

εἶπεν 82, 93, τοϑ Οοπιρὶ. καὶ λέγει Αννα Αγ. τ. 4. Ατῃ. Ἐα, 

σαρ᾽ 

"ἧς ᾧ Ἂ- ΤῊ Εὗρεν] ευροι 10, 74» 82, 93» 1ο6, τοϑ8, 120, 114. (οΠΡ]. ΑἸεχ. ΟἸ"γ- 

(οῖ!. Ἰοο. εἶτ, 8ιαν. Οἷἶγορ. εὐρω 24ς. ἐν ὀφθαλμοῖς σου] ἐνώπιόν 
σε Ατπη. τ. 4. Ατιη. Εά. ἔμπροσθεν ὀφθαλμῶν σον Θεοῖς. ϑ[αν. 

εἰς τὴν ὁδὸν] τὴν Χ, 158. κα εἰς 44) 74, 82, 93, τού, 120, 134. 
(οπηρὶ. Αὐπι.. 4. αὐτῆς 15] αὐτῆς ΑΙεκ, καὶ εἰσηλϑεν---αὐ- 
τῆς 2.1 , οὑπὶ ἱπτεγπηεά, (ΟΠΡΙ. κατάλυμα] καταλήμα 144. 

κατάλυμα αὐτῆς} α αὐτῆς 44, 5ς) 71») 74, 82, 93, τού, τοϑ, 134, 
καὶ ἔφαγε---ὁδὲν αὐ- 
ἀνδρὸς αὐτῆς} ἀνδρὸς 

αὑτῆς ΑἸεχ. καὶ ἔπιε] κα 93. καὶ ἐλάλησε Ατπι. 1. πη. Εά, 
αὶ συνέπεσεν ἔτι] ἐκέτι συνέπεσεν Αττη. 1. 4. Ατηι. Εά. Οεοτς. 

ΧΙΧ. Καὶ ὀρϑρίζεσι] ὀρϑρίσαντος (ἢ) δὲ 82. ορϑρισαντες δὲ 
93. 1ο8. Οοπιρί. καὶ ὥρϑρισαν Ατγηι. 1. 4. ΑΥπι. Εἀ. 8Ι5ν. Καὶ 
ὀρϑρίζεσι---προσκυνέσι} ορϑριζοντες δὲ τὸ τρωΐ τροσεκυνησαν 19. 
τύπρωϊ) τω πρωΐ τοῦ. πρωι τ ς8. καὶ προσκυνδσι] -ἰ- εἰς προσωπον 

70, 42, 144. τροσεχυνῆσαν δὅ2, 935. 1οϑ. (οηρ]. ΑΥΠ.. 1. 4. Απῇ. 

Ἑά. δἰαν. καὶ πορεύονται] και ἐπορευϑησαν 19, 82, 1τοϑ. (ουριί. 

καὶ ἐπορευϑησαν καὶ ἡλθον 247. καὶ ἐπορεύοντο ΑΥΠγ. τ. 4. ΑΥ̓Ὶ. 
ἙΔ. Οεοτρ. 5᾽ᾶν. πορεύονται] πορευϑησαν 93. -Ἐ καὶ ἦλθον ἴη- 
[εὐ Ὡποο5 ΑἸεχ. τὴν ὁδὸν] εἰς τὴν οδον 247. 
(ἢς νεῖ. 23.) 242. εἰς τὸν -Ἀρμαϑαὶμ] εἰς Αρμαϑαιμ, εἰς τὸν οι- 
κὸν ἄυτὰ 247. εἰς τὸν οἶκον αὐτῇὝ εἰς Αρεμαϑὲμ Ατγη. τ. 4. εἰς τὸν 
οἶκον αὐτῷ εἰς ᾿Αριμαϑὲμ Ατηι. ΕΔ. εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ ᾿Αρμαϑὲμ 
(ὐδογσ. εἰς τὸν οἶκον αὐτὸ ἐν Εξαρμαϑὲμ, ϑ(αν. Οὗτος. εἰς τὸν οἷ- 
κὸν αὐτῷ εἰς Αρμαϑὲμ. 85[αν. Μοίῃ. οἷκ. αὐτῷ] οἶκ. αὐτῷ ΑἸδκχ. 

Αρμαϑαὶμ] ρῥγαπηῖτς. εἰς Χ, ΧΙ, 29, 445 ςξ, τό, 64, γο, γ1, 74, 85, 
,. 95, 937 106, τοϑ, 110») 120) 123, 134) 144) 158, 226, 242, 245, 246. 

ΤῸ Ψ 

ἐν Σηλω ϑυσαι υσίαν 44. 

Αγ. 1. Απῃ. Εά. εν Σιλωμ (ἔς ἀείποθρβ) 1:ςβ8. κα 24ς. Ση- 

καὺ 7 1! 
-Ξ3. "Ὁ ν 

Ἑλκανὰ] Ἑλκανᾷ, 

σοι. .ΑΙ4. (δι. Νίς. εἰς Αρμοϑαιμ (εις δἀάϊευν ἔσρτα 40 αἱ. υι.) 
244. καὶ ἔγνω] -ἰ Ἑλκανα Χ, 29, ς2, 64, 70, 71») 92) 119, 123» 

144. τς8,..226, :242,.244.) 24. ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ, ΝΊς. Οεογρ. ϑδίαν. 

τὴν ΓΑνναν}] λα τὴν 82.. Αννα (6) τὴν 134. τὴν Αννα 242) 24ξ. 
τὴν Ανναν γυναῖκα] Ανναν τὴν γυναίκα ΧΙ, 44) ζξ» 93, τοῦ, 1:οϑ, 
12τ. Οοπρ. τὴν ἴΑνναν γυναῖκα αὐτῷ] τὴν γυναίκα αὐτῇ Ανναν 
29, 71, ,247: ΑἸᾷ, Οεογρ. ϑϊαν. γυναῖκα} τὴν γυναιλα 120. 
γυναῖκα αὖτ} γυναῖκα αὐτῇ ΑἸεχ. 

(αι. Νίς. αὐτῇ ὁ Κύριος 24ς-. Κύριος] ὁ Κύριος αδοῖ. καὶ 
συνέλαβε] καὶ ἐγενηϑὴ ἐν τῳ καιρῳ εχεινῳ καὶ συνελαδε Αννὰ ἢ γυνὴ 
Ἑλκανὰ χαὶ ἐτεχε 247. α Αἴεχ. - 

ΧΧ, Καὶ ἐγενήθη] ἐγένετο δὲ το, 82, 93.) τοΒ. Οοπηρ. τῷ 
καιρῷ] ἐν τῶ καιρῶ το, 29, 44) 56, 64, 70, 74) 93» τού, 123, 134, 
144, 236, 242, (246. ΟὐομρΙ. Αἰεχ. (δι. Νίο. ἐν καίρῳ 82. τῷ 
καιρῷ τῶν ἡμερῶν] ἐν καιρῷ ἡμερῶν Ατπι. 1. Ατπι. Ἐά, ἐν τῷ καιρῷ 
τῶν ἡμερῶν Ατη]. 4. καὶ ἔτεκεν] “Ὁ Αννα 82, 93, 1ο8. ΟΟΠΡΙ. 
δίαν. ρῥγϑπιτι. καὶ συνέλαξεν Αννα ΑἸεχ. τὸ ὄνομα αὐτῷ] τὸ 
ὄνομα αὐτῷ δῖαν. Σαμεὴλ) Σαμοὲλ Οεογρ. Σαμοὴλ ϑίαν. Οἶορ. 

καὶ εἶπεν] λεγουσα 20, 445) 74. τού, 120,1 34..Ἀὰ, καὶ ἔλεγεν 24ς. 

λέγει ΑΤγ. 1. 4. Αγτηι. Ἐά. 
Οοπρ. Κυρίᾳ Θεξ σαξαὼϑ] Κυριου σαξχωϑ τσαντοχρατόρος 44. 
74, τού, 134. Κυρίου παντοκράτορος (οπρρὶ. Θεξ σαξαὼϑ] 

τοχκρατορος 82) 93») 1ο8. Κύριε σαξαὼν ταντοχράτορος 120. κα 1ς8. 

Θεξ δυνάμεων Αττῃ. 1. 4. ἄγη. Εὰά. ἡτησάμην] ἐξητησάμην Αστη. τ. 
Ατη. Εα. | : 

ΧΧΙῚ, ὁ ἄνθρωπος] λα 9093, 148. ὁ ἀνὴρ Αἴ). 1. 4. ἀνὴρ αὐτῆς 

Ατηι. Ἐὰά. ὁ ἄνθρωπος ὅτος ϑῖαν. Οἶτοσρ. στοᾶς ὁ οἶκος αὐτῷ] 

πᾶς ὁ λαὸς αὐτῷ Αἴτῃ. τ. τᾶς οἶκος αὐτῷ Αἴ. Εά. ϑῦσαι ἐν 

Σηλὼμ! ἐν Σηλω ϑύυσαι 74) τού; τ2ο, 134. ἐν Σηλωμ ϑύυσαᾶι 121. 

ΑἸά. δῖαν. ἐν Σιλὼμ ϑύσαι Θέογ. ϑῦσαι ἐν Σηλὼμ τὴν ϑυσίαν] 
ἐν Σηλῶμ] εν Σηλω (ῆς ἰπῆα) 93- ΑΪεχ. 

λὼμ] Συλῶ (ῆς 'πῆ) (οιηρί. τὴν ϑυσίαν] α τὴν Ἄτηι. ΕΑ. 
τῶς εὐχὰς} καὶ ἀποδεναι πασας τὰς εὐχᾶς 19, 82, 93, το8. και 
αἀποδαναι τὰς ευχᾶς 44» 74γ τοῦ, 120, 134, 1ς8., α τῶς Δζῆι. Εα. 

αὐτῷ 4“. εἰ 3.] αὐτῇ Αἴεχ.. καὶ παάσας--αὐτα 8π2].]} ᾿ οὑπὶ ἰπ- 
τεγηχεά, (οτηρ!. καὶ ττάσας δεκάτας αὐτῷ ἔφωκε Ατπι. τ. Ατην. Ἐά. 
καὶ πάσας τὰς δεκάτας ἔδωκε Ατηι. 4. δεκάτας] δεχῖας 7γο. -Ἐ τῶν 
γεννημάτων 247. τῆς γῆς αὐτοῦ] ἔδωχε τῆς γὴς αὐτοῦ ϑίαν. 
Οἴτορ. ᾿ 
ΧΧΠ. Καὶ Αννα] ἴΛννα δὲ αεογρ. δ5δν. μετ᾽ αὐτξ] μετ᾽ 

ἄντων 19. αὐτῆς] αὐτῆς Αἴεχ. ᾿ς Ἕως τῷ ἀναβῆναι] ΡΓΘυ τ, εκ 
αναδήσομαι 109, 82, 93, 1ο8. Οοπιρ!. ΟΠτγίοί. ἵν. 724. ργωπιῖι. 
ἃκ ἂν ἀγαθησομαᾶι τξ8. ἄἀναξῆναι] ἀναμεῖναι 71. τὸ παιδά- 
θι0ν} -Ἐ μετ᾽ ἐμου το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ο τγίοίξ. Ιος. εἶ. ἐὰν 
ἀπογαλακχτίσω] οταν δὲ απογαλακτίσω το, τοῦ. ὅτ᾽ ὧν δὲ (ῆς) ἀπο- 
γαλακτίσω 82. Οομηρί. οτᾶν δὲ απογαλακχτήσω 93. ΟΒεγίοί, 1]. οἷϊ, 
λῶν τς8. - ῥγδπηῖτ, καὶ 8ϊδν. Μοίῃ. ἀπογαλακτίσω) μετὰ τὸ 
απογαλακτισθηναι 247. αὐτὸ] αὐἴον 44, 7γ4ν 134.- καὶ ὀφϑήσε- 
ται] α καὶ ΟἸυγ οί 1. οἶς. τότε ὀφθήσεται 8]ν. Μοίῃ. ὀφϑήσε- 
ται] οφϑησομαι 246.ῪἩΟ τῷ τροσώπῳ] εἐνωπιον ΧΙ, Ατγηι. 1. 4. ΑἼπι. 
ἘΔ. καϑήσεται) καϑεσϑησεται 44, 745) τού, το, 124. καϑισετδι 
70,93», 144. ΟΒεγίοΙ, ἰος. οἷξ, ἕως αἰῶνος ἔκεῖ ] ἔκει εως αἰωνος [, 
Σ, ΧΙ, 44. Η τό, 645) 70, γ1, 82, 93, τού, τοϑ, 119, 120, 134, 236,͵ 
244) 246, 247. (ΟΟπρ]. ΑἸεχ. ΟΒεγίοία. 1. εἷς. Αγην. τ. 4. Ασηλ. Εά. 
ϑίδν. Μοίᾳ. α ἔχε 29, 24ς. ἐκεῖ εἰς αἰῶνα Οεοτρ. 8ῖαν. Οἴζορ. 

ὲ 

αὐτῆς Κύριος] ΤΥ. 236, 2452.᾿ 

καὶ εἶπεν, Ὅτι] λεψγεσα 82, 93, 1ο8. 

ΚΕΦ. 1, 

19. 

20. 

21. 

22. 

«7 μ ) 

υυ 

41 Τὰς σ' 

“δ 

θεὶς Χ, 64, 70, 71» 119, 1447 244724ξ, 247. σαβαωθ Θει παν- 74| "ἡ 

κα 

“δ 

ἐὺς 
1. 

ἐν} 

“4 
7.42 



ΓΕ ὅνμα; 

᾿Σαμεὴλ Ομιγίοί. Ἰοο. οἷϊ. 

244. 24ς. ᾿ΑἸά. αὐτὸν αὐτὴν 70. 

. 70,,719) 9029 110) 123) 1442) 242, 244. Α]ά. (δι. ΝΙς. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. ᾿ 

Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἑλκανὰ ὁ 
ΓΝ 5 ὦ ΔΉ ΟΝ 2 Ν 3 2 : , ν Ὶ , ἀνὴρ αὐτης, ΠΠοίει τὸ ἀγαθὸν ἐγ ὀφϑαλμοῖς σὰ, χάϑε ἕως ἂν ἀπογα- Εν 2. 2 .. ῃ ΄ ν ΟΝ 9 “Ὅς. , ἀν Ὁ . λαχτίσῃς αὐτο ἀλλα ςῆσαι Κύριος τὸ ἐξελθὸν ἐχ τῇ ςόματός σου' ; ᾿ Ἂ 5 τς ἌἈ ; Ξ ᾿ ᾿ " ᾿ ὃ Ε " ἣ ἐπμτῦ δ 

ἐσϑήλασε τὸν υἱον αὐτῆς, ἕως ἂν ἀπογαλαχτίσῃ αὐτόν. 
΄ ΄ ν » ἣν ΄ .  ᾿ : - μόσχῳ τριετίξοντι, χαὶ ἄρτοις, καὶ οἰφὶ φεμιδάλεως, χαὶ γέδελ οἶνε' χαὶ εἰσῆλθεν. εἰς οἶχον Κυ-. 

9 ἙΝ, ΄- ἃ ᾽  "᾿ ᾿ ᾿ ἥ - ὌΝ ἀῶ ὁ ας, ἢν ρίου ἐν Σηλώμ, χαὶ τὸ παιδάριον μετ᾽ αὐτῶν. Καὶ προσήγαγον ἐγώπιον Κυρίδ' χαὶ ἔσφαξεν 
ἊΝ ΣΝ ΄ 5 με τῷ Ξ : αν ΤΣ Ω “ατήρ αὐτὰ τὴν ϑυσίαν, ἣν ἐποίει εξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας τῷ Κυρίῳ" καὶ προσήγαγε τὸ παιδά- 

᾿ 

᾿ Ν Ν ’΄ Μ . φὼ : ; κι ον, χαὶ ἔσφαξε τὸν μόσχον" χαὶ προσήγαγεν "Αννα ἡ μήτηρ τῇ παιδαρί πρὸς Ἡλὶ, Καὶ εἴ- 
ϑ .3 Ν' ,΄ ες : Ν“ ᾿ ρῷ ΗΝ ᾿ »ς . βιὰ - ᾿ πεν, Ἐν Ἐμοὶ χύριε ζῇ ἡ Ψυχή σου, ἐγὼ ἡ γυνὴ ἡ καταφᾶσα ἐνώπιόν σου μετὰ σδ ἐν τῷ προσ- 

εύξασϑαι πρὸς Κύριον. Ὑπὲρ τὸ ππαιδαρίε τἄτε προσηυξάμηγ". χαὶ ἔδωχέ μοι Κύριος τὸ αἷς 
τημά μδ ὃ ἤϊησάμην ππαρ᾿ αὐτι κἀγὼ χιχρὼ αὐτὸν τῷ Κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ζῇ αὐ- . ἴω ρ ΄ δ Ψ 

τος) χρησιν τῷ Κυρίῳ, χαὶ εἶπεν, 

ΧΧΊΠ. εἶπεν αὐτῇ Ἑλκανὰ] εἶπεν Ἑλχανα τρος αὐτὴν γ.. ὁ 
ἀνὴρ αὐτῆ. } ,.7γ1. ὠνὴρ αὐτῆς Αττι, τ. 4. Ἀπ. ἙΕά. Ποίει] Τοιῃ 
Χ, τὸ ὠγαϑὸὺν] τὸ ἀρεςον το, 44) 74) 82, 93, τού, τοϑ, 120, 122. 
134. Οοπιρὶ. ὅσον ὠγαϑὸν δοκεῖ Αγ. τ. 4. αἰἴφυς, Ασα. Ἐά, εἷς 
ἐγαϑὸν δοκεῖ Οοάεχ ἀπυ5 ϑειρὶ. ἐν ὀφθαλμοῖς σου] ενωπιον σα 
19) 44.747) 82, 93, τού, τοΒ,.120, 134. (οπιρὶ. ἐνώπιον ὀφϑαλμῶν 
σε στη. 1. Ἄπῃ. Εά, πρὸ ὀφϑαλμῶν σου Ατηγ. 4. ἐναντίον ὀφϑαλ- 
μῶν σου. Οεοτρ. . ἔμπροσϑεν. ὀφθαλμῶν σα δῖαν. καϑου ἕως ἂν] 
λᾶν ςό, Ζ4ς. καϑε ἕως ὃ ̓ Αἰεχ. καϑὲ ἕως ὧν ἀπογαλαχκτίσης 
αὐτό] κ, 247. κάϑου ἐνταῦϑα ἕως ἀπογαλακτίσης αὐτό Απη. 4. 
καὶ κάθε" ἕως ὧν ἀπογαλακτίσῃς αὐτό Οεούρ. ἕως ἄν ἐπογαλακ- 
τίσης}] εὼς τα αἀπογαλᾶκτισαι Χ, ΧΙ. εὡς ἀπογαλαχτησεις 246. 
αὐτό] αὐτὸν Χ, γ4,) 134. κα 44..- ἀλλὰ ςήσαι] πλὴν ςησαι 19) 44, 
82, 93, τού, 1οϑ, 120,.134. ΟΟπηρί. ἐὶ πλὴν σησαι γ4. ἀλλὰ πλὴν 
φῆσαι τς8. καὶ ςήσῃ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἀλλὰ ςήσῃ 8ῖαν. Μο. ἀλλα 
ςῆσαι Κύριος] ἀλλὰ Κύριος ςήσαι τη. τ. Απη. Εά. καὶ Κύριος ςἥ- 
σαι Ατηι. 4. καὶ ςήσαι ὃ Κύριος Θεοτρ. τὸ ἐξελθὸν] τσὰν "τὸ 
ἀξελϑον 44, 745 82, τού, τοβ, 120, 134, (244. τηᾶτρ.. ἃ]. τὰ. Ῥγθροηϊς 
ἴσαν.) 24ς. Οὐπιρῖ. πᾶν τὸ ἐξελϑὼν (6) 93. ὅσον ἐξῆλϑεν Αγηι. 
τ. 4. Απη. Ἐ4, τὸ ῥῆμα σου τὸ ἐξελϑὸν ϑίαν. Οἴτορ. εἰ ἢς, σἰπι τὸ 
ῥῆμα σε ἰπῖεγ ὑποοβ, δίαν. Μο. ἐκάϑισεν] ἐκάϑησεν Οομρρὶ. 
ἡ γυνὴ] α ΟΠ γ Οἵ. ἵν. 723. καὶ ἐθήλασε] και εϑηλαζεν Χ, ςς, 
(ς6. υὲ νἱἀείῃγ.) 70, 949 119, 123) 144, 236, 242) 244,24, 246, 
24). ΑΙ4. (δι. Νῖς. ἢ Α «, 3 “ὦ Ἁ εν Ἁ 

τὸν υἱὸν αὐτῆς} τὸν υἱὸν αὐτῆς ΑΙεχ. τὸν 
. ἈΞ .οΟ1“9 Φ 
ἕως ἂν 25] ἕως δ 44) 134, 158. κἂν 

ἕως ὧν ὠπογαλακτίσῃ] ἐὡς τοῦ ἀπογαλακτισαι Χ, 20, 64, 
ἑως οτᾷ αἀπο- 

γαλακτισαι τό. εὡς ὲ αἀπογαλαᾶτισειν 74. εὡς ἃ αἀπεγαλακτισεν 82. 

247. 

.τοϑ. Οοπιρ!. εως καὶ απεγαλακτησεν 93. ἑἕωσοῦ (ῇς) ἀπογαλακτίσαι 
Ἰού. εως τοῦ ἀπογαλαχτῆσαι 236. εως καὶ ἀπογαλακτῆσαι 24ς. 
ἕως οτᾷ ἀπογαλακτησαι 246... ἀπογαλακτίσῃ! αἀπογαλακτισαι 
180, 134... αὐτόν] αντὴν αὐτὸν 4.4) 64, 74) 92, τοῦ, 120, 134) 144, 

ΧΧΙΨ. εἰς Σηλὼμ] ἐν Σηλωμ ὅ4, 70, 121, 144. ΑἸ4, εν. Σηλῶι 
93- ἐν Σιλωμ 158. α 511ν. Οὗτος. Σηλὼμ] Σηλω (ἢς ἱπ|8) 44, 
82. -Ἐ ηνικῶ ἀπεγαλακτισεν αὐτο 247. - εαάεπη, ηἰἢ αὐτὸν, ΑΙεχ. 
ἐν μόσχῳ τριετίφοντι ἐν τριετίζοντι μόσχῳ Αὐπὶ 1. Ατπι. Εά. ὡς 
ὠπεγαλάκτισεν αὐτὸν μετὰ τριετίζοντος μόσχε ὅ81αν. Οἴτορ. εἰ ἔς, 
τ μόσιχε τριετίζοντος, δῖαν. Μοίᾳ. τριετίζοντι] ἐγίωνα ἀππογαπι 
ϑγγ. Βατ- Ηεῦγσ. καὶ ὥρτοις] Οοπιρί. οἰφὶ] ὗφι γο, 241. ὑφῇ 
74.. υφὴν 247. νέδελ]νεξαλ 82. πεδεὶ ὅγτ. Βατ-εῦγ. εἰσῆλ- 
8ὲν] εἰσηλϑον Χ, 29, 445 70, 74. 93ν τού, 1οϑ, 1349 144, 24ς. Ο(ογρί. 
ΑΙά. πῃ. 1. 4. Απῃ. Εά. εἰσηλθοσαν τό, 246. ηλϑὲν 236, 242. 
εἰς οἶκον] εἰς τον οἴκον 93. Οὀϊηρί. ΑΙά. ΑΙεκ. ἐν Σηλὼμ] α εν 1]. 
ΑἸεχ. -Ἑ ἐν μοσχῳ τριετίζοντι 44. εἰς Σηλωμ, ςό, 244, 24, 246. 
ἐν Σιλωμ, 242. υἱ νἱάεῖι,. τὸ παιδάριον] το παιδιὸν 74, 120, 134. 
μετ᾽ αὐτῶν] μετ᾽ αὐτῆς 247. 

ΧΧΨ. Καὶ τπροσήγαγον---τῷ Κυρίῳ] κα οὔπὶ ἱπιοττηεά, ΟΟμρΙ. 
προσήγαγον} προσηγαγεν 29, 121) 247. - αὐῇον 44, 74) 82, 93, 
τού, 1οϑ, 120, 134. Οεοτρ. δῖαν. - ἰάθπι ἴῃ οβαγαθ,, πιΐποσς ΑἸεχ. 
τὴν ϑυσίαν] -Ἐ τῶν ἡμέρων ΧΙ, το, ς2, 70, 74) 82, 92, τού, τοϑ, ᾿ 19, 
120, 123) 1347γ2305) 2449)24ς. (αἵ. Νίο. -ἢ τῶν ἡμέρων αὖτ 03. 

ϑυσίαν, ἣν ἐποίε,] ϑυσίαν τῶν ἡμερῶν ὧν ἐποίες 64, τ24. ἣν ἐποίει ἐξ 
ἡμερῶν] των ἡμερὼν 44. τῶν ἡμερῶν, εἰς ἡμέρας (ης) 242. ἐποίει] 
ἐποιησεν 34). εἰς ἡμέρας] α εἰς γ4. τροσήγαγε] τροσηγαγον 

.44» 70, 74) 92, 93) τού, 1ο8, 120, 134), 144. Οοπιρί. ΑΙεχ. τὸ 
παιδαριον] -ἰ- πρὸς Ἡλὶ Απη. 1. “Ἐ πρὸς Ἠλὶ Οεοτρ. 8ϊαν. ἔσ- 

γοχ. 11. 

-- 

φαξε) ἐσφαξαν 82; 93, τοῦ, α4ς. Οοπιρί. τὸν μόσχον] Ἑ υπεῤ 
σωτηριδ τῇ παιδάρια. ΧΙ. -Ὁ διὰ σωτηρίαν τῷ παιδαρίᾳ Ατη. τ. 4. 
Αὐτη. ἘΔ. .- καὶ προσήγαγεν] καὶ προσηλϑεν 10, 44, 93, 1οϑ, 120. 
Οοπιρὶ. καὶ προεισηλϑεν 74. τού, 134. καὶ ἡλθὲεν 82. -Ἐ τὸ παι- 
δάριον242. καὶ προσήγαγεν---παιδαρία} καὶ προσηγαγε τὸ παιδα- 
ριον Αννα ἡ μητὴρ 242. καὶ τροσήγαγεν-- ἨλῚ] κ' συπὶ ἰηϊοτηγοά. 
Θεό. ἤΑλννα ἡ μήτηρ] α αν. Οἶτορ. ἡ μήτηρ] α ἡ Ασῃηι. σ. 
4- Απῃ. Ἐὰ. τῷ ταιδαρίου] -᾿ τὸ παιδάριον γο, 2..). Αττη. 1. 4. 
Απη. Εά, τὸ τταιδάριον 94. ΑἸεχ. 8514ν. Οἴτορ. 

ΧΧΨΥῚ. Καὶ εἶπεν] α 8[αν. Μοίῃ. εἶπεν] εἰπεν αὐτῳ 44, 74, 
82, 93» 1οό, τΌϑ8, 1205 134. ΟομΡΡΪ. Ἔ Αννα Οεογρ. 8αν. Οἰἴἶτγορ. 
Ἐν ἐμοὶ --ψυχή σου] παρὰ κυρίε ζῶσα ἡ ψυχή μου ϑῖαν. Οἴἶτος. 
ἐν ἐμοὶ; κύριε, ἵνα ζῃ ἡ ψυχή σου κύριέ με 8[αν. Μοίᾳ. κύριε] κυριε 
μου 247. τη). 1. 4. Αγπὶ. ΕἘά. Βιαθεὶ ἰπ ομαγαδ, τηΐποτς Αἴδχ, 
Δ Θεοῦ. ἢ ἡ ψυχή σου] ζῶσά ἐριν ἡ ψυχή σε Ατη, τ. 4. Αἴ. 
Ἑά. Θεοῦ. ὀ φφψυχή σου] -Ἐ κυριε μου 247. ΑἸεκ, ἐγὼ ἡ γυνὴ] 
ἐγὼ εἰμι ἡ γυνὴ ΧΙ. ΑΙά, δῖαν. Οῇτγορ. ἐγὼ αὕτη γυνή εἶμι Απη. 
ι. 4. Αγη. Εά. ἡ καταςᾶσα] κ ἡ 242. ἣ ἕγακα Αττη. {. 4. 
Ασα. Ἐά. ἡ καταςάσα---πρὸς Κύριον] ἡ καταγασα εν τατω προς 
Κυριον ςς. ἡ περὶ τάτε καταξάσα ἐνώπιόν σου τροσεύξασϑαι Κυρίῳ 
δῖδν. Οἴἶτορ. ἐνώπιόν σου μετὰ σξ]}] α 71. μετὰ σΣ} α 20, 44, 
ξ2) δύ, 64, γο, 82, 93» 1οό, τοϑ, 119, 120, 123» 134, 144) 236, 542, 
3445) 24ξς, 246, 247. (οπιρὶ. ΑἸεχ. (αἵ. ΝΊς. Ὁ μγγίοίξ. ἰν. γ26. 8ϊαν. 
Μοίᾳ. μετὼ σὰ ἦν τῷ]  Χ, τς8. ἡ μέτα σου εν 74. ἐν τῷ 
τοροσεύξασϑα!] ἐν τετω πρροσευζασϑαι ς2, 71, 93, τοϑ, 119,3 36, 247. 
Οομηρὶ. Αἰεχ. (δῖ. ΝΊς. ἐν τότω πρὸς εὔξασϑαι (ἢς) 242ὥ.Ὀ ἐν τῷ 
προσεύξασϑαι πρὸς Κύριον] ἐκχέβσα εὐχὸς πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τὸ 
παιδαρίου τότε ΑΥ̓ΤῚ. 1.4. Ἐκχχέειν εὐχὰς πρὸς Κύριον περὶ τῷ παι- 
δαρίου τότε Αται. ἘΔ. περὶ τότε προσεύξασϑαι Κυρίῳ δῖαν. Μοΐ. 
τροσεύξασϑα!ι] τροσευχεσϑαι ΧΙ. τροσευξασϑαι μειο . 

ΧΧΨῚΙ. Ὑπὲρ τὸ---προτηυξάμην] ὑπὲρ τότε προσηυξώμην Κυρίῳ 
Οεοῖρ. τοροσηυξάμην] προσευξαμὴν προς Κυριον 44. - προς Κυ- 
βιον 74) 93, τού, τοϑ, 120, 134. ΟΟπ!Ρ]. ΘΟ γγίοΙς, ἱν. γ26. προσ. 
ηυχομὴν 121. ΑἸά, ργϑιηῖ, καὶ 144. α 24. καὶ ἔδωκε---αἴγη- 
μά μοῳ] καὶ ἔδωκε Κύριος τὸ αἴτημά με Ατηῃ. 1. Απη. Ἑά. ϑ8ῖαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἔδωκε Κύριος τὸ αἰτήματά με Απῃ. 4. ἔδωκέ μοι] 
μοι τό, 246.0τὉὸϑι μοι Κύριος] ΤΥ. Αἰδεχ. κ Κύριος Ομεγίοί, ἰος, 
οἷϊ. τὸ αἴτημά μου] α μον Ομιγίοῦ, ἰος. οἰξ. | 

ΧΧΥΤΙ. Καγὼ] καὶ ἐγω Χ, ΧΙ, 19, 44, 74, 93, τού, τοδ, 134, 
τς8, “16, 2.42,,. 247. Οοπηρὶ. δίαν. καὶ νῦν ΟἸιγίοί, Ιος. οἷ, 
Καγὼ κιχρῶ] καὶ κιχρῶ Αττῃ. Εά. ἐγὼ δὲ κιχρὼ Οδοζρ. κιχρῶ] 
χεχρήμαι 10. κιχρῆμι 44, 74) τοό, τοϑ, 120, 134. αλίχριμι (ῆς) 82. 
κιχρῆμη 93. πάσας τὰς ἡμέρας] -ἰ τῆς ζωῆς αὐτε 2Ζ4ς. πάσας 
τὰς ἡμέρας---τῷ Κυρίῳ] πάσας τὰς ἡμέρας ὅσας καὶ ζῇ. καὶ ἔςαι ἔτος 
χρῆσις τῷ Κυρίῳ. καὶ προσεκύνησαν ἐκεῖ Κύριον Αττη. 1. Αγηκ. Εά. 

λν “ πάσας τὰς ἡμέρας ὅσας ζήσει, καὶ ἔγαι αὐτὸς χρῆσις Κυρίῳ. καὶ. 
προσεκύνησαν ἐκεῖ τῷ Θεῷ Ατιι. 4. ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς 
αὐτῷ χρῆσιν τῷ Κυρίῳ καὶ προσεκύνησαν ἐκεῖ τῷ Κυρίῳ ϑίαν. Οῆτος. 
ῆς, οὐπὶ εἰς δελείων ρτο χρῆσιν, ϑαν. Μοίᾳ. ἐππείὶς δϊοδας φείΐδως 
)ιεγὶ εορποάαίες 1)ονμίηο. Εἰ σαάγαυεγωπὶ ἰδὲ Ζορεέηερα Ἡ]ρ, ἃς 
ζῇ αὐτὸς] ἐς ζησει αὐτο τς8. -ἰ- ἐπι τῆς γης 26ς. τῆς φωῆς αὐτῷ 
εοῖσ. χρῆσιν] εἰς χρῆσιν 29. χρήσειν ΟἸυγίοίξ, ἰοο. οἶς, χρῆ- 
σιν τῷ Κυρίῳ] εἰς χρῆσιν τῷ Κυῤίῳ καὶ τροσεχκύνησαν ἐκεῖ τῷ Κυρίῳ 
Οθογρ. τῷ Κυρίῳ] Ἔ καὶ προσεκυνῆσεν ἔκέι τῳ Κυριῳ καὶ ηυξατο 
Αννα ΧΙ, 29. Αἰά. -Ἐ καὶ προσεκυνησαν τῷ Κυριω καὶ προσευξατο 
Αννῶ 19, 82. -Ἐ εαάεπι, "ἱΠ προσηυξατο, 92. -Ἐ καὶ τροσηυξα- 

τὸ Αννα 1231. (οπρ. -Ἐ καὶ προσεκυνγησεν τω Κυριω καὶ Ὡροσ- 
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ΧΥ ᾿ς δ΄ Ν ᾿Ν χαὶ εκάσισεν ἡ γυνὴ χαὶ 
Καὶ ἀνέξη μεῖ᾿ αὐτϑ εἰς Σηλὼμ ἐν 

.:ε 73. 

:2» 

ἐ 7. 

»11] ὦν μια 4. ἔεες 

7} 

ν» 7. 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ, Π 

ἘΣΤΕΡΕΩΘΗ ἡ ἡ χαρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώϑη “έραρ, μου ἐν ἡ Θεῷ βου, ἐπλατύνϑη ἐπ᾽ ἐχϑρός τ 

μου τὸ «ὑμὰ β8, εὐφράνδην ἑ ἐν σωτηρίᾳ σα. Ὅτι οὐχ ἕς!ν ἅγιος ὡξς Κύριος, χαὶ δχ ἔς! δίκαιος 2. 

ὡς ὃ Θεὸς ἡμῶν, οὐχ ἕςιν ἅγιος, αἰλήν σου.᾿ Μῆ καυχᾶσϑε, καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά" μὴ ἐξελ- 9 

ϑέτω μεγαλοῤῥημοσύνη ἐχ τὰ ςύματος ὑμῶν, ὅτι Θεὸς γ)ώσξων Κύριος, καὶ Θεὸς ἑτοιμάζων ἐπι- 

τηδεύματα αὐτῇ. Τόξον δυνατῶν ἡσϑένησε, χαὶ ἄἀσϑενδντες. ἀεριεζώσαντο δύναμιν. ᾿Πλήξεις 4. ς. 

ἄρτων ἠλατ]ώϑησαν, ; καὶ οἱ πεινῶντες πταρῆχαν᾽ ν". ὅτι φεῖρα ἔτεχεν ἐπα, χαὶ ἢ “πολλὴ ἐγ τέχ-Ἅ 

γοις ἠσθένησε." Κύριος ϑανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ἅδου χἀὶ ἀνάγει. Κύριος πτωχίζα 6 

χαὶ σλουτίξει, ταπεινοῖ χαὶ ἀνυψοῖ. ᾿Ανιςᾧ ̓ ἀπὸ γῆς πένητα, καὶ ἀπὸ χοπρίας ἐγείρει πτῶ- 8. 

χὸν, καϑίσαι μετὰ δυναςῶν λα, χαὶ δ μι δόζης εὐ μῶ  ἀρ υωι αὐτοῖς" δ τὰ εὐχὴν 'τῷ εὖὐ- ο.. 

᾿ 

β ιαμίοπει, Ρίαϊς. ΟἸαῤοὶ. Βυόφζίς. οὐπὶ ΠΝ β καὶ Θεὸς ἘΠ 
καὶ Θεὸς ἑτοιμάζει Απῇ. 1. 4. Ατη. Εά. καὶ ὁ Θεὸς ἑτοιμάζει 

Θεοῦ. ἑτοιμάζων] ετοιμάσων Χ. ετοιμαζον 93. ἐπιτηδεύματα] 
τὰ ἐπιτηδευμαΐα ς6. αὐτξ) αὐὔων 111,.44. 1.8. αὐτῷ ΑΙεχ. 

ηνξατο Αννα τς8. -Ἐ- καὶ προσηυζατὸ τὴν ὡδὴν ταντὴν μέχρι τέλους 
84... καὶ προσεκυνησεν αὐτῶν Αννα, καὶ προσηυξατο τω Κυριω 

τ 447. ἊΡ καὶ προσεκύνησεν ἐκεῖ τῷ Κυρίφ. “Καὶ τ ὕξατο "Αννα; 
ΠΝ 

ΟΣ (σαπὶ καὶ προσεκύνησεν ἐκεῖ τῷ Κυρίῳ: ἴῃ ομαγαές. τηϊήογε) ΑἸδχ. ᾿χάϊ 
δ᾿ εἶπεν] καὶ ἐπιὸν Αὐνὰ 121. ᾿ καὶ: ἡὔξατο. "Ανυνᾶ "καὶ Χέγει Αὐπι. ᾿ς. -ΟΙΥ. Ὑόξον δυνατῶν ἡσϑένησε] τόξα. δυνατῶν ἡσϑένησαν Ατίη, τ. 4, 

Ἄχ. Ἐά. ́“ καὶ Ὡροσηύξατο, Αννα καὶ χέγε!, ΑἸἴῃ. 4: "ΠΡ ᾿κάδ ΑἈπη. Εά.. ἀγεμς γονείμπα βωρεγαῤμς εβ ῬΪε, Οἴαροῖ. Βέοζιφἢ. ουπὴ 
; ὯΕ » "Ἂν νὰ ̓Θαε: ΩΝ καὶ ἢ ἠδξατο" Αὐνὰ “ΒΏΝΤ εἶς, κλ ΜΨυϊα. "Π πδυνατῶχ] δυνατον Χ,, 44,.1.8.. - καὶ ἀσϑενᾶντες] και ο 

βσυιθαντε ἃ 44) τό, γ4) 82, 9359 τοῦ, 119, 1345) 158. ΑἸ, : νὰ 
“αν Πλήρεις] πλήρης (74. υἱ νἹάετιτ.); 193) τᾶτ. ᾿ Πλήρεις ἄρτων] 1. Ὲ ερεώϑη---ἶν Κυρίῳ] Ἐρερίωσε ἈΠ βε Κύριος, Αττη: τ. 

δὲ ; Πλήρεις ἄρτων Ἰλατ]ώϑησαν] δεν αἱὲ Ἐχώδιαοὶε ἐὸν ππσονὰ ἐπ Τλοπεῖπο Οτῖρ. ἩοπΉ]. τ. ἴῃ τ ἘῈΡ. Ρ(ς. ΟἸΑροϊ. 
Βτοχίοἢ. εἰπὰὸ Ψυΐς. ὑψώθη κέρας με] ῥγπῆϊε. καὶ Ασπν. 4. 
Ἀπ. Ἐά. ΟΘεοτρ. ἐν Θεῷ μ8] ἐν Θεὼω μα. ἕως ὑψωσει κερας (ἴπ 
Οοὐϊοῖς πιαγρῖπε χριξβ αυτα) 424ς. τρὸς Θεόν μου ΘεοΥξ. 
τύνϑη---τοῖς βασιλεῦσιν ἡ ἡμῶν Ρζορε ἤῃ. σομηπηδῖς 10] ,. 245. ἐπ᾽ 
ἐχϑράς μῈ]λ με τῶι. ἐπ᾽ ἐχϑράς με τὸ ςόμα με} τὸ ξομα μὲ ἐπ᾿ 
ἔχϑρες με 10) τού, 246. ΑἸεχ. Ατπῃ. 1. 4. Ατπι. Ἑά. ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. 

"Μοί. ΡΩΙς, Μ5. δῖαν. εἴ ΟἸλροῖῖε, Βιενῖδγ. ςομα μου ἐπ ̓ἐχϑρες μὲ 

82, 93.» 108, 247. φόμα με ἐπὶ ἐχϑρές με Οὐϊηρί. τὸ ςόμα: με ἐπὶ 
τὸς ἐχϑρές μου Οεοτε. τὸ ρφόμα] α τὸ 74. εὐφράνθην] πυφραν- 
θην ΧΙὔ, τ2 3ν 118, 236. Ο. Νῖς. δηΐε εὐφραγϑὴν εξ ἱπίευπεαγε ὁτὴ, 
Δ 4112 πηδοι!. τού. ᾿ηυφρανϑη 2 342, 347. Ρτοθτηἶε. ὅτε ΟΟΤΩΡΙ. ὅ1αν. 
Οἴἶορ. Οἰδροῖῖς. Βγενίασ, ὅτι ηὐφράνϑην ΑΙεχ. εὐφρανθήσομαι 
Ἄτσπι. 4. -Ἑ ἐγὼ Οοτγρ. ἐν σωτηρίῳ} ἐν τῇ σωτηρίᾳ Αστη. 4. 
Ὅεοτς. δίαν. Οἴτορ. Οἰαροῖίε, Βγενΐασ " ἐν σωτηρίᾳ σε] ἐπὶ (αἰωιαγὶ 
ὙμῸ Ὁγΐε: 1. εἶτ. νεῖ. 11. ἴα Οοά, Μ8. 5. Οσεγπι. σωτηρίᾳ] σωτηρίω 

10, 44, 71) 74) 92, τού, 120, 134» 144, 242, 546, 247: ΑΙά. . σ5] 
αὖτε 92, 144. μὲ ἈΠ: 4. 

11. Ὅτι ἐκ) α ὅτι Αἰἴεχ. καὶ ἐκ Αἰβῆι ϊ. 
Ὅτι ἐκ ἔξιν--Θεὸς ἡμῶν] αὶ οὔὐπὶ ἱπίεγαιθά. 242. Ὅτι ἐκ ἔριν--- 
πλήν σᾳ} , οὐπὶ ἱπιοιτηεά, Ρ(Δ]τεγ. ΟἾδροὶ. Βτοζίομ!. Κύριος] ὁ 
Κυριος Χ, 445 64, 74. 82, 93, τού, τοϑ, 119, 120, 121, 183, 134; 
144) τς8, 236, .244) 347. (Ομ. ΑΙ4. σαι. Νῖς. ΠΣ καὶ οὐκ ἔςιν 

ὅτι ὅτις Θογε. 

“«λήν σε Αἰοχ,᾿ καὶ ἐκ ἔς] α καὶ 12 1,1 ς8. διαβεῖ καὶ ἴῃ ομογαᾶ. 
τὐποτς Αἴοχ. καὶ ἐχ ἔςι δίκαιος] καὶ ἃ : δίκαιος ΑΥπ. 1. Ατη. Εά. 

καὶ ὅτις Ξ,ὶ δίκαιος. Θεοτρ: ὡς ὃ Θεὸς} α ὁ Αὐπι.: 1. Ατηγ. Ἑὰ. 

Ὅροτς.᾿ ᾿ Θεὺς] Κυριος το ἐκ ἔριν 25} καὶ ἐκ ἐξιὶν 44) 64, γ1, 
7) 82, 93» 1οϑ, 123; 1347) 144) 226, 246, 247. Οομρρὶ. Αἰά, Ἂς 

Νις, τ δὰ ́. 4. Αγ. Ἐὰ, ὅ8[αν. Μοί ὁτι Βκ ἐφὶν 242. καὶ ὅτις 
ἐςὶν Οἴοτς. ἐκ ἔριν ἅγιος πλήν σε] αὶ ΑΙεκ. ἅγιος 25] ἁγιὸν 
246. πλήν σΒ] Ἔ Κυριε Χ, γ1, 1ς8. τρλὴν ἐκ σὰ τη). 4: 

11. καὶ μὴ ἢ λαλεῖτε) λ και 242. μη δὲ λάλειτε 244. μήτε λα- 
λεῖτε Θεοῦ. καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά] ποίδίε περϊηῥἑίσατε ἰοφιεὶ πιαία 
᾿Οὐρ. 1. 5. ποῖϊιο παρ ρὶίσανε ἰοφαὶ Λιδιϊπιία ρίογτίαπιες ῬΙΑτ, Οἴάαροὶ. 
᾿“Βγοζίςῃ, συτὶ ψυϊραῖα. ὑψηλά] -᾿ εἰς ὑπεροχὴν Χ, 19, 44) 52, ςς; 
719 74) 82, 925 93, 1ού, 1ο8, 144, 2445 246, 247. (οἴηρῖ. ΑἸά. ΑΙοεχ. 

ϑίαν. Οἴἶτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊ:. Μ5. δῖαν. υψελα εἰς υπεροχὴν 140. 
μὴ ἐξελθέτω] μηδὲ εξελϑέτω Χ, 44.) 64) 71, 74, 82, τοῦ, 110.) 121, 
123) 1445) 168, 236, 242, 244. 247. (δῖ, Νίς, καὶ μὴ ἐξελϑετω. τὸν 

93: τοῦ, 120, 134. Οοπιρί. ΑΙΔ. Αστη. 1. 4. Ασπι. Ἐὰ, δῖαν. Οἴτορ. 
μὴ δὲ ἐξελϑάτω ςς. μήτε ἐξελϑέτῳ αν. Μοίᾳ. ῬΩΙΕ, Μὅ. ϑιαν. 
᾿ἐξελϑέτω] ἐξελϑατω ΧΙ]. ΑἸεχ. διεξελτέτω (ῆς) 246.ΎῪὸ ἐξελθέτω 
᾿π-ρόματος ὑμῶν] γεοεααπί ψείογα εἶξ ογέ υεῆτο Ῥίαϊ:, ΟἸαροῖ. Βγοδίος. 

'ρῃπὶ ΨυΣ. μεγαλοῤῥημοσύνη) μεγαλορημοσυνὴ 78, 93, τ34; 142, 
242. ΑΙεκ. μεγαρημοσυνὴ τ ς8. Ν᾽ ἐρεος ϑιμν Οής. Ι. ̓ ς. ςύμα- 

τος ὑμῶν} ςοματος ἡμῶν 93. ὅτι Θεὸς] ὅτ, Θεὸς ἐ ἐρὶ Οθοσ. ὅτι 
᾿Θεὸς γνώσεων} φμία ζογεἰς ἱπ (εἰομ ας Οτῖρ. 1. ὁ. ἠηνοπίαηε ἤ) εις “βἰραιμα 
“ει. 1.3. υδὶ ἔργα. φωίᾳ Ῥεμς {εἰσπείαγμηι ϑγύ. Βατ- δῦ. Θεὸς 
γνώσεων] Θεος γνώσεως 11,03. , Ἐύριος] Θεὸς δῖαν. Οἴτορ. Κύριος 
ἐςὶ Ρίαϊε. ΟἸαροὶ, Βγοζίο!. καὶ Θεὸς ὅς. δά ἤῃ. ςοπ,. εἰ ει; 2γσ- 
αγάπε ρα ἰπυεπίίοηοι ἐπα. Ὗ εξ. 1κχἴ. υὐὶ [ιριἅ. ε) ἐρᾷ ἀνα ἐφ- 

ἔπλα- 

τλήρις ἄρτον (ἢς) 242. 
2απίδε: ἐεάμειὶ [πὶ αὐ {γυϊμίεπε Οτῖρ. 1. ς. πεπλησμένοι ἄρτε ἡλατ- 

τώϑησαν Αττῃ. 1. Απῃ. ἘΔ. γερίοεὶ ῥγίης ῥγο ραπίδες 7 ᾿οεανενηπξ 

Ῥίαε. ΟἸδροὶ. Βιοζίςιι. συπι Ψυσ. ἠλατ]ώϑησαν] ἡλατγωθησαν 
ἀηεηάοίε 64. ἐἰρίξεεγαπὶ γ ει. 1.1. ἴῃ (σά, Μϑ. 5. Θεω. εἰῤρεὶπεὲ 
σἂμε ὅ5γγ. Βαυ- εὔτ. καὶ οἱ τειν. ταρῆκ. γὴν] εἰ εἰμγίοπίοε ργισόπος 
πκπὶ Ἰετταπ γεῖ. ΤΑ. δ]. ἔργα. εἰ βανιοί εἰ (πσἰκναιὶ {πὶ Ῥίαϊς, ΟἸαροϊ. 
Βτοζίςῃ. ουπὶ Ψϊς. ὀῴ οἱ" πεινῶντες] ἀσϑεναντες ςό, πεινῶντες] 
ασϑενεντες 11. «ταρῆκαν γῆν] ἀετεἰίφμεταπι 6. Ι,: 5, παρῴκησαν 
ἐν. τῇ γῆ Ἅπη. 1. 4. πη. Ἐά. παρῆλθον ἐπὶ τὴν γῆν. ϑίλν. Οὔἶτγος. 
παρῆλϑον τὴν γὴν ϑίαν. Μοίᾳ. εἰ ΡίαΙε. Μϑ8. δῖαν. ὅτι ςεῖρα] 
φη6 σμὸ βεγὶ δε Οτῖρ. 1. 5. ἡ φειρα 74) 134. ὅτι ἡ σεῖρα ΑΥ̓ΤΩ, 1. 
Ἄχ. Εά. ἀσπες βεν ἐς ΒοἨοτη. Μεϊδηπίοβ, εἰ Ρίαϊξ. ΟἸαροὶ. Βγοζίς ἢ, 
απ Ἄς. ςεἴρα] ἡ ξειρα 120. ἔτεκεν ἐπ] ρεβενὶε ρίοπι ὅγτ, 
ΞΒρι-εργ. ἔτεκεν ἑπῆα τέκνα Οδοῦρ. φερεῦὶβ σιμῖιος βίος ΒοΒοπι. Με- 
ἰππιῆςῃ, ερενὶ Ῥἰατίπιος Ρ(ΔΙι. ΟἸροὶ. Βγοζίς ἢ. ουπὶ  ]ρ. καὶ ἡ 
πολλὴ] ἡ ἡ δὲ πολλὴ ῬΙΙο 7. ἴοπλ. ἷ. Ρ. 274, όοο. ΤἸβεοάοτει, Ω.. 2. 
ἴπ τ ερ. καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις] καὶ ἡ ττολυτόκος Αγη. Ι. 4. 
Ἀγῃι. ἘΔ. εὐ φμκξ ναπμῖδος ἠαδεδαι οι Ρ(αῖς. ΟἸαροὶ. ΒτΙοσίοἢ. οὐπὶ 
Μυὶς. ἠσϑένησε] ἠσθένησεν ἐν υἱοῖς Αὐτὴ. 1. 4. Ατπι. Εὰ, ἰηβγ- 
νιαία εῇ Ψεῖ. Τιατ. Ὁ] ἴαργτα, εἰ Ρίαϊ:. ΟἸδροὶ. Βγοσίς. συ πὰ Ψυρ. 

ΝΊ. ϑανατοῖ) ϑανατεῖ τοόδ. ζωογονεῖ) ζωογονοῖ 74. κα- 
'τἄψεν-ταἀνργει!)͵ «ἰεάμοῦε ἵπ ἐμίέγπο εἰ. αδάφεει ει, 1,Δέ, υδὶ Ὦρτα. 
κατάγει--λυτίξε ἴῃ ΤΟΙ. [ε4.} α Οὐ ἱπιογηθα, 242. εἰς ἦδι] 
Ἔ πυλας 44. ᾿ ἀνάγει] ἀναγὴ 093. 
ΨΠΙ. ᾿Ανιςὰ]. φεΐ εἶεναι γε. 1.Δῖ1.. δὶ ἔιρτα. ὁ ἄνιτῶν βιαγ. ΠΝ 

καὶ ὶ ἀπὸ --αωχὸν] καὶ ἐγείρει τὸν τ]ωχὸν ἐπὰ κοπριῶν᾽ Αγστη. σ, Ασι. 
Ἐά. ᾿ῆς, ἥπε τὸν» Αστῃ.. 4. πένητα) τῆωχον ἰού, 120, 114. 
ἐγείρει τωχὸν] ἀνυψων πενητα τοῦ. ἀνιςοὶ ἠτενητὰ 129, 134. χα- 
ἴσαι} τὰ καϑισῶι αὐΐον ΧῚ, 19, 44) 64, 71) 93, τού, τοϑ, τι, 
123.) 144) 445, 16. Οὐομρὶ. ΑἸά4. (αὲ, ΝΊς. ἔς, συπὶ τῷ ἴῃ ᾿ς ᾶ- 
ταξζ, τηϊθογε, ΑἸεχ, -Ἐ αυγον ξ2, ξξς, 74» 92. ϑίαν. 
82. τοῦ καϑισαι 120, 134, 536, 244, 247. καὶ καϑίφει αὐτὲς 
Ἄγ. 4. ἵνὰ καϑίση Οεοῖρ. ἵνὰ καϑίση αὐτὸν Ρίας. Μ8. ϑιαν. 
-ἷ Μάραι ψει. μα, υδὶ ἴωρτα, εἰ Ῥίῖι.. ΟἸδροὶ. Βτοζίςμ. οῃπὶ Ψυΐρ. 
'μετὰ δυναςὦὼν] μετὰ δυναςε 1ς8. ᾿ λαᾷ] λαὼν 11, 11|,-ςό, τοτ. 
“καὶ ϑρόνον---αὐτοῖς} ἐὲ "χάρι φίογίς ἀκενεάίαδὲ! εἶς. Νεῖ, Τ1,Αῖ, δὶ ἔ- 
Ριὰ. εἰ (ἠζκνι αἰογία ἠεπεαί. Ῥίαϊ!. ΟἸαροὶ. Βτοζίςξ. οιπὶ Ν αρ. “ρό- 
γον} ϑρονε. 44) 21) τοῦ. Ολζ. Νίς. ϑρονῶν 542. ̓ κατακληρονομῶν] 
κατακλήρονομε; Αγ. τ. 4. ᾿Ατπι. ἘΔ. Οεοτρ. δῖαν. Οἴἶτορ. αὐ- 
τοῖς] αὖον 44). 71, τοῦ, 242, 244, 246, 247. αυτων (ςοττ. 80 αἷ. π,. 
"αὐτοιξὴ ςξ. “ἀντω 74, 120, 134) 144. Ῥίαῖς. Μϑ. ὅ8ϊαν. 

ΙΧ. Διδδρ εὐχὴν] δίδωσιν εὐχὰς Ἀπ. «: Αττι. Ἑὰ. δίδωσιν εὐ- 
χὴν Θεοῖρ. .- Διδὲς εὐχὴν -τχριρῶ αὐτῷ ἴπ ὅοπι, ἴ64.] 2οπείπὶ ἐπίπα 
ὰπὶ βπες ἐεγγαῖ, σι, ροίμίε βηρεν ἐος ἠαδῥιαδίϊενε. Ῥεάει (απόξογαπι (μογεπι 
οἰ οέϊο!, εἰ ἐραρὶλ ἐπ ἸΙσπεότ᾽ς ἐοπέϊ εξ ἐπὶ, φηΐα πορ ἐπ ζογμάϊπε ῥχα τοῦο- 

γαδέιην οἷν. Δονείμμη ον σι αδηπὶ σμφεγ(αγιὶ ἐγμας οἴ, ἐπ σαδὶς γμβεν ἐρίοε 
Μοηίαδί! : Πθοηεῖπες ἡμάϊοαδὶξ ἥπος ἐγγιεῖ, οἱ αἰαδίε ἱμαρετίποι Βορὶ ,μο εἰ 
“ιὀἰινιαδἑε σαγαμ Οὐγ δὲ μεῖ, Ῥίαϊς, ΟἸΆροΙὶ. Βγοζίοιἱΐ, ἔδγε ουπὶ γυϊς. 
ἐὐλόγησεν} πυλογησεν ΧΙ, 236. ᾿ δικαία δικαίων 120, 134. ΑἸοχ. 
Απῇ, 4. Ἀσὰ. ἘΔ. οὐκ ἦν ἰσχύι} ἐκ. πέχοα, ((ς) 7ι, φΣ. ἐν 

καϑησαι αὐΤΟΥ «"ν 



Γ1" 

ΚΕΦ. 11. 
ζ΄ : , ᾿ 2. συλ ᾿ ᾿ το, χρμένρ' χρὶ εὐλόγησεν ἔτῃ δικαίοὐ, ὅτι ἐ ἐγ ἰσχύι δυγατὸ; 7 ᾿ 2, ρῷ 0 ΝΠ; ἃ ει... “ ,.  τίάχον αὐτα, [Κύριος ἅσχιος". μὴ χἀυγάσϑὼ ὃ ἐν 4 , τίῷκον αὐτὰ, [Κύριος ἅγιος. μὴ χἀυχάσϑῳ ὁ φρόνιμος. ἐν Τῇ 

ὁ δυγᾳτὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτῇ, 
χαυχάσψωῳ, ὁ χαυχώμενος, 

2 μέσῳ τῆς γῆν" Κύριος] ἀνέβη εἰς ἀρὰν, Χαὶ ἐξδρόντησεν" 

καὶ μὴ χαυχάδϑω ὃ πιλόσιος ἐ 
συγιεῖν χχὶ γιγώφκειν τὸν. Κύρν, 

- ΒΑΣΙΛΕΙΏΩΝ Α; 

ἐνήὁ ΄ . Δι το, οἷς ὡς 
ἄγη. Κύριος ἀσδενῇ “δοιήσέι ἄχ: 

φρονήσει αύτξ, χὰϊ μὴ χαυχάασϑα 

2. δ κὰ Ὁ ε, -ὰ Ν ἔς. οι ΖΦ, . δῷ “Ὃς νος ιν ϑ ὃ. )᾽Σ ,“- 
ἰφχὺν τοῖς ἐᾳσιλεῦσιν ἡμῶν, ζκ!. ψιμῶσει ζερᾷς χρις 8 ̓αὐὖτϑ, χαὶ χατέλιῆεν αὐτὸν εζεί εἐνωῆιον Κυρίου, Καὶ ἀπῆλϑεν εἰς ᾿Αρμαϑαίμ". καὶ 
πον Ἡλὶ τῇ ἱερέως, 

καὶ τὸ “φαϊδάριον ἣν 
Καὶ οἱ υἱοὺ Ἣλὶ τῇ ἱερξὼς υἱοὶ λοιμοὶ, οὐχ εἰδότες τὸν Κύριον... Καὶ τὴ διχαίωμο, τῇ ἱερέως παρὰ τᾷ λαδ παντὸς τῇ ϑύογτὸς" 

ἡψήϑη τὸ ἀρέρχα, χαὶ ἀρεάγρα- τριύδοὰ ἐν. τῇ χερὶ αθτα, Καὶ. ἐπ ταρξέν αὐτὴν εἰς τὰν λέξησρα τὸν 

Ὧν: δῶν Ρ ν. -’. [4 2. λείταργων τῷ πφοσώπῳ Κυρίδ: ἐγῶΞ 

καὶ ἤρχετο τὸ πσαιδάριον τῷ ἱεβξωξ: ὡς. ἂν 
7 ἋἊ . 23 ν, . 94. ἍἋ Ξ᾿-ΌῸΌΝἙΝν ΄ ὟΝ τ . 3 . 7 .-9 Ὡς, - ,»ϑ. 9 « . 

μεχδ Ὁ Ξἰάττθ Χρλκχειὸν ἢ. εἰς' τῆγ' χύτρους: καὶ πλῷ ἃ φρν ἀλέξη πε τ τη χρεζχροὶ, ἐλάμξαχεν ἕαννε ολορῴας, τὴρρνὶ τ αρωθ «ες, 

ἰσχύι] ἐνισχᾷ (ἢς) το. ενισιχυΐ ἢς πιεπά. ΡῖῸ ἐνισχύες τῖρ. ἐν ἕαυ- 
τῷ ἰσχύι Αττη. 1. 4. Απη. Ἐά. ἐν ἰσχύι δυνατὸς αἰνήρ] ἐνισιχύ, 
(πο) οἰνὴρ δυνατὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῷ 82. ἰσιχυρίξει δυνατὸς ἀνὴρ ἐν ἰσχύν αὐτῷ δῖαν. Οἴἶτορ. δυνατὸς δἰνήρ] ἀνὴρ δυνᾶτος ἐν τὴ ἰσχύει 
ἂντξ το. ὥς, πἰῆ ἰσχυι, 93, τοϑ. Οοηρί. - εν τῇ ισχυν αὐτῇ 44; 52, 71, τού, 119, 18, 247. -Ἐ εν ἰσχυι! αὐτε ςς. -Ἐ ἐν τῇ δυναμει ἄντα γ4. τῇ ἐν ἰσχυι σε 244. ἰσχυρίζει ἀνὴρ δυνατὸς Αττη. τ. 4. 
Αγ. ἘΔ... δυνατὸ ὁ ονὴρ Οεοῖρ. 

Χ, ποιήσει] ποιησαι 247. ποίει Ατγι. τ. 4. Ἄττῃ. ἙἘά. ἀντίδι- 
ΧΟ] τὸν ἀντιδικον ΧΙ, το, 29, 445. κξ) ςό, 64, 71, γ4, 82, τοῦ, 110, 
120, 123) 1347 1449) 242, 544. 247. ΑΙά. (δι. Νῖς. Ὑπεοάοτεῖ. Ο.. 3. ἴῃ τ εξ. Αστη, τ. 4. Αὐτὴ. Ἐά. αὐτῷ 19] α Ατπι. 4. αὐτῷ ϑιδν. Οἴἶτορ. ῬΩΪ. Μ8. αν. ἅγιος] Ἔ ἰξι Αστιν τ. 4. Αστὶ. Ἐά. 
Οεοῖρ.. μὴ καυχάσθω 1"--ἰν μέσῳ τῆς Ὑὴς} ἈΔΌεῖ Γὰδ οδείο Χ. 
α ΟὐμΡΙ. υποῖβ ἱποίυάϊε, ψυοά ἀεῆπι ἴῃ Δ υϊραία, Ασῃγ. ἘΔ. ὁ 
φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτῷ] ὁ σοῷος ἐν τῇ σοφία αὐτῷ 10) 44) 71, 
832, 93, τού, τοβ. ἐν τῇ φρονήσει ὁ φρόνιμος Ατη. 1. αὐτῇ ω, 
3.,».4.]} αὐτῷ ΑἸεχ. καὶ μὴ καυχάσϑω τ.---αὐτῷ 3.1 κ οὰπη ἰηΐοῖ- 
πο, τοό. ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει] ο ἰσχυρος ἐν τῇ ἰσχνες 10. 
Ὥς, 1 ἰσχνι, 82, 93, το. δυνάμει.) δυνώμι (Ώς) 442. μὴ 
καυχάσθω 3" --αὐτῷ 431] αὶ οὐτη Ἰηίεγηηδά. 24). ἄλλ᾽ ἐν] ὠλλ᾽ ὃ 
ἐν (0) 134. ἀλλ᾽ ἐν τότῳ] ολλ᾽ ἢ ἐν τότῳ 1, Χ, 44) τό, 64, γι, 
82) 92, 119, 123» 144, 1ς8, 236, 242, 244, 246, 247). ΑΙεχ. Οβΐ. 
Νῖς. ἀλλὴ (ἢς) ἐν τότω 93. αλλᾶ εν τδτῳ τοϑ. αλλ᾽ ἢ τετω 120. 
ὁ καυχώμενος) ὃς καυχᾶται Αται. τ. 4. Αππι. Ἐά. ᾿καυχώμενος] 
καυχομενος 93. συνι!εῖν} ἐν τῶ σύυνιειν το, 44, ζ2) 64) 747 82, 93, 
1ού,. 119, 123) 1445) 242, 246, 247. ΑἸά. ἐν μέσῳ τῆς γῆς] ἐν 
μεέσω αὐτῇ 19. ἔπι τῆς γῆς 82, 93.. 108. αὐτὸς κρινεῖ } αὐτοὺς 
κρίνει ᾿([“) 93. ζῶ 1κἀϊςαί Ν ει. 1,Δῖ, εχ Οοά, Μϑ8. 8. Θεζη). Ρ΄δ:- 
τηϊττ, καὶ ΑτπΊ, 1. Ασῃ. Ἐά, 8[αν. Οἴτορ. καὶ αὐτὸς κρίνει, Αττη. 4. 
ᾶς, ἤπε καὶ, Ρίαϊ:, Μ8. 8ἴαν. χρινεῖ ] κρίνει (Π4) τοϑ. ἄκρα] 
περατᾳ τοῦτρ. Χ, ἄκρα. γῆς] -Ὲ δικαιὸς ὧν ΧΙ, 10, 29, 44, 
.53) 587 64) 71) 74γ 825) 92, 93; τού, 1ο8, 110, 120, 121, 123) 134. 

. 144) 148, 236, 242, 246. Οοπηρῖ...Α14. (δῖ, Νὶς. Ὑποοάοζεῖ, Ἰοο. 
εἶΞ. τὰ ἄκρα γῆς ὃς ὁ δίκαιός ἐςι Αττα. τ. ΑΥ̓ΤῚ. Ἐά, ἄς, ἰῇ 
ἄκρα τῆς γῆς, Αἴτη. 4. πέρασι τῆς γῆς δίκαιος ὅτος 8ῖαν. Οἴἶτος. 
Μοίᾳ. εἰ Ρίἴι. ΜΒ. δ8ϊαν...ὄ ᾿ καὶ δίδωσιν] καὶ δώσει Χ, 19) 44.571, 
82, 93, τού, 1οϑ, 134, τς8, 246, 241. ΟὐΟμΊρΡ]. 8ϊαν. Οὔἴτορ. εἰ Ρίδϊε. 
Μ5. δ[αν. δώσει γὰρ Βεοάοτει. Ο.. 3. ἰπ τ Ἀερ. καὶ δώσει γρρ Ἰάεπι 
ἴῃ Ομί. Νίς. εὐ δισόέέ Ν εῖ, 1,Δι.Ψἄ ΟΣ ΠΠΡΓΑ. κα καὶ Αστῃ. 1. 4. Αστη. 
ἘΔ. ἰσχὺν] ἰσχυει (β6) Χ. , ΧΙ. τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν] 
α τοῖς τη. 1. 4, πῃ, Εα.. : βασιλεῖ ἡμῶν ϑῖαν. Οἴἶτορ. δεσπότη 

: Ν 

ἢ) ἥ 

ἡμῶν Ρ(Ι:, Μϑ. 8[αν. ὑψώσει] ὑψόει (ἅς) Αγ. 4. χέρας] 
δόξαν ῬΏϊ:. ΜΒ. 8ῖΔν. χριςοῦ] χρισξων (Χ. τηδγρ.) 4.4).71-. χρηξε 
93. καὶ κατέλιπεν] καὶ κατέλιπον 10,44) 52, τς) 71) 749 τοϑ, 

τ᾿ 190, 123, 134) 1442.244. (ομηρὶ. ΑΙά, Ο:. Νίς, Ατηι. 1. 4. Ασῃ. 
Ἐ4. δῖαν. Μοΐῃ. χὰι χατελειπὸν ςύ, 82, 93, 1:8, 242, 24ς, 246. 
Αια, καὶ κατέλιπεν --᾿Αρμαϑαίμ ἴῃ οοη. [ε4.} αὶ οὐμπι ἰπτεγπηγεά. 
Χ, αὐτὸν] τὸν Σαμϑηλ τε8, αὐτὸν ἐκεῖ) Αννα εχει τὸν Σαμβηλ 
347. -Ἐ Ἐλκανὼ ϑ8ῖαν. Οἴἶος. ἐκεῖ ἐνώπιον Κυρίε} ἐνωπιον Κυ- 
818 ἔχει το, 82, 939 τοϑ, τς8. (οηηρὶ. . 

ΧΙ. Καὶ ὠπῆλϑεν] καὶ τρροσεκυνησαν τῳ Κυριῳ, καὶ ἀπηλϑον 
10, 935 1ο8, 1ς8. ΟοΙηρὶ, Καὶ ἐπῆλϑεν εἰς ̓Αρμαϑαίμ] κα Απ. 4. 
ὀἰπῆλϑεν} ἀπηλϑὸν ΧΙ, 44) 52, ἐς, τό, 64, γ1, 74, 82, τού, 110, 120, 131, 123, 134,144, 436, 245,.244, 24ς, 246. ΑἸά. .ΑΙεχ.. (δῖ. Νῖς, Αται, τ. Αττα, ἘΔ, 8ιαν. ἤλϑιν ϑαν. Οἶτος. εἰς 'Άρμα. 

-κρεώγρα.] κρεωγρω. 74. 

.342, 5Ζ44,24ς. ΑἸά. (αἴ. ΝΙο. επαταξαν τ2ι. 

χαλκεῖον Αγη). ἃ. 

᾿ καὶ ὥδε ϑίδυ. 

ἐς νὸ-- ἐστ τ:ρανστα τ“ --; Ἵ ἮΝ )ς Ἵ ΦὋῸΞΣΟΘ ., “4 “Ό,.“": ΄- : ς : 
τῷ ὁ ᾿ερεύξ' υχατὰ τάδε. ἐποίουν φταντὶ. Ἰσραὴλ νας ἐρχόμένοις ιϑῆσάκ Χυρίφ ἐν: Σηλώμ: “Καὶ 

ἐς ἃ τῷ πλότῳ αὐτῇ" ἀλλ᾽ ἐν τότῳ ἴ 55 Μεόν 
ῬΑ ΚΟ ΣΑΣ ΩΣ ΄Ὃὲὃ ΡΩΝ (στῶν, χαὶ “σὰ εῖν χρίμᾳ. χἀὶ διχαιοφύγην ἐμ ττ δὴ νυνχασίν. 

2 ρο τ ΡΜ Φ - ὍΝ ᾿ γί μος «τ ᾿αὐτὸς χρινεῖ ἄχρα' γῆς, χαὶ δίδωσιν “ {55} 
᾿ ᾿ ἩΡΙΕ  ρν αν 

σι το γηῦ ΤΥ ῥεῖσι γ 
.“Ἡ 

, ὶ 
μὰ τᾷ ῥ 4 

δ 
ΠΥ μὴ ἢ { τ 

᾿ς 
᾿ 

ϑαΐμ] -- εἰς ταν. ρικαν. αὐων ἴον 445.74) 85, τοό, 126, 134, 18. Α γ] νεῖν Γ ΟὐμΣΡ]. ΑἸεχ, -Ἐ εἰς τὸν οἰκον αὐτῇ 93. “Ἢ εἰς τὸν οἰκοὸν αὐτὸν τοθ, 
ἜἜ εἰς τὸν οἱκὸν ἃ 

Ἔ εἰς οἶκον αὐτῷ Οἴεογρ. δ[αν. Μοίᾳᾳ. καὶ τὸ ταιδάριον] (οτῖριᾳ ἴωηϊ ἔμρεῖ ταΐωγα. Χ. -Ἐ Σαμδβηλ το, ξς, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Αχτῃ. Σ, Αγπι. ἘΔ. -Ἑ Σαμεὲλ Ατπ). 4. τὸ δὲ παιδάριον ϑῖλν. ἣν λειτερ- γῶν] καἡν τοϑ. λειτεργῶν] λείτεργεν 74, τού, τ24. τλειταργον 242. λιτεργὸν (ἢς) 24ς. ο- τῷ προσώπῳ] προ προσωπα ΧΙ, 24... τῷ προσώπῳ Κυρίᾳ] τω Κυριω το, 85, 93» 1ο8. (οπηρ!. ἐνώπιον] ττρρ Ὡροσώπὲ Χ, το, 29, 721, 82, 93, τοβ, 110, 1:8; 245. Οὐπιρὶ. (δξ. Νῖο. ΟΘεογρ. δῖαν. "ἐνώπιον Ἡλὶ τὰ ἱερέως} ἔφη προσώπου Κυρίς ἐνώπιον Ἑλὶ τῷ ἱερέως ([ς) Ατηι. 4. ἯἫΔΛΙ] Ηλς, (ς ἰπι4) 10, 
ΧΙΝ Καὶ οἱ υἱοὶ] , οἱ 1], 1ς8. ΒΑΠ]. Μ. ἰϊ. 218. Οἱ δὲ υἱοὶ Ὅεοῖρ. 5.᾽:.ν. Ἡλὶ] λει (11. ἔς οοπῆβηϊει.) ΒαΠ]. Μ. 1, εἶς. Ὅπρ ἷν. 283. κ236,242, τὰ ἱερέως} « Οτὶρ. 1... υἱοὶ λοιμοὶ} ΜΙ ἐαίίαίος ϑ.τ. Βατ- Ηεῦσ. ἦσαν υἱοὶ δἰνόμιοι ϑίαν. Οἴἶτορ. ρῥγαπιῖ. 

ἦσαν υποῖς ἱῃο υ, 581αν. Μοίᾳ. λοιμοὶ] ΕΠ οῃπηΐπο εγαίι πὶ, (δά ἴῃς ἰςυῖρεαπη 40 8114. τη. λοιμή. τοό. αἰ εἰδότες} ῥταιπιίτι. καὶ 82, 939 
123. (ΟΠΊΡΙ. ὡκ εἰδοντες 242. ἐχ ἔγνωσαν Οἡρ. 1. ο. καὶ ἐκ εἴδο. 
σὰν Αἴτη. 1. 4. Απη. Εά. τὸν Κύριον] κα τον τοῦ. 

ΧΙ. Καὶ τὸ δικαίωμα] καὶ δικαιώματα Ἄττῃ. τ. 4. Αγῃν. Ἑά, 
μήτε δικαιώματα ϑῖαν. δικαίωμα τῇ ἱερέως] δικαίωμα παρ αὐτου 
247. παρῶὼ τῷ λα;---ϑύοντος] ἦσαν παρὰ τῷ λαξ παντὸς ὃς ἔϑυε Αγηι, τ. 4. Αστη, ἘΔ. ἐνώπιον λαδ παντὸς τῷ ϑύοντος 81ν. παρὰ 
τῷ λαξ τραντὸς] παρα πᾶντος τοῦ λαον 19, 93» 1ο8. Οοιρί. τὰ λαξ παντὸς] παντὸς τῷ ναῷ (ἢς) 82. παντὸς ΤῈ}. τοό. τῷ 
ϑύοντος] Ἔ Κυριω ξς. τῷ ϑύοντος ἣν (60) 82. -Ἑ ἦν 93, τοϑ, 
καὶ ἤρχετο] ἀνέξη Αταν. 1... Ἅπη. ἕά. ὅτε γάρ τις τυροσέφερε ϑυ- σίαν, ἤρχετο δῖαν. Οἤτορ. . τὸ παιδάριον] , τὸ Αττῃ. σ. 4: Ατπη. 
ἘΔ. τῇ ἱεῥέως 2574 τῇ 24ς. κα ϑίαν. Οἴἶτοσ. ἡψήϑη] εἐψηϑὴ 242. ἡψήθι ((.) 24ς. ἡψήϑη τὰ κρέας] εψων τα κρεα 24). τὸ 
κρέας] τὸ χρεὼ 4236. το χερὰς 242... καὶ κρεάγρα] λα Χαι 44, τοῦ, 

«ρεάγρα τριόδες} Ἴτ. Αγχῃ. 1. 4. Απω. Εά, 
τριόδας] τρίοδος 24.  τριοδοντος 247. ἐν. τῇ χειρὶ] αὶ Τῇ 44, 74, 
τού, 134.:-: χειρὶ αὐτὰ] α αὐτῷ 121. ' 
᾿ ΧΙΝ. Καὶ ἐπάταξεν] κεκρατηκεν 44, 74) τού, 120, 124. ἐπα- 
ταξεν] καϑηκεν ΧΙ], 29, ζ2, ςς, 64, 71, 92, ἴ10, 1237144) 1ς8, 436, 

ἐπάταξεν αὐτὴν] 
καϑικεν αὐτὴν (ῇς) Χ. χαϑιες αὐην 19, 82, 93, τοϑ. Οομαρὶ. εἐπα- 
τασσεν αὐον 247. εἰς τὸν--- ναλκεῖον] εἰς τὸν λέβητα" ἢ εἰς σκεῦος 
μέγα χαλκεῖον Αττῃ. 1. Απῃ. Ε4. εἰς τὸν λέξητα ἢ εἰς τὸ μέγα 

᾿ς εἰς τὸν λέξηφα] εἰς τὸν λεύιτα το6. εἰς τῶν λε- 
διτὰα 242. «ἶ ἴα ἰαρεπανι δγγ. Βα- Ἠξθτ.. εἰς τὸν λέξητα.- τὸν. μέ- 
γαν] ἐν τω λετῆρι το, τοϑ. Οογηρῖ. «Ἔἰς τὸν λετήρα, ἡ εἰς τὸν λενητα 
247. εἰς τὸν λετῆρα, ἢ εἰς τὸν λέξητα τὸν μέγαν, ΑΙεκ. ἢ εἷς τὸ 
χύτραν] ἡ εἰς τὴν χντρᾶν ἡ εἰς τὸ χάλκειον 19,93») 1ο8. (ΟΩρ]. ΑΙοχ, 
ῆς, πἰἢ χυῶραν, 82. τὸ χαλκεῖον] τὸν χαλκὸν 111. τον χαλκίον 
144) 158, 247. τὸ χαλκεῖον σκεῦος ϑἷαν. χύτραν] κύϑραν (Π0) 
71. - καὶ πᾶν] καὶ 11, Χ, ΧΙ, 44) ςς,64,γ1, 747) τού, 120, 121, 134, 
144) 1.8, 236, 242, 244. Αἰεχ. (αι. Νίς. καὶ πας 247. ὃ ἐᾶν] 
ὃ ἄν 64, τἴο, 144, υς8. Οὐοπιρὶ. (αῖ, Νίο. αν δ4ς. ἀνίξη] 
ανεδῳνεν το, 82, 93, 108. Οοπὶ. ἐλάμβανεν] -[- αὐτὸ ϑ8ῖαν. 
ἑαυτῷ} αὐτὸ 19, “36, 242. αὐτῶ "4. ἑαυτῷ ὁ ἱερεύς} ο τερευς 
εαυτὼ 247. ΑΙεχ. χατὼ τἄδε] καῖα ταυτα δὲ 123, 24ς. Αἴεχ. 
κατὰ τόδε τσαράδειγμα Αττι. τ. Ατηι. Ἑά.ς 

“παντὶ. Ἰσραὴλ] τοανῖα. Ισραηλ 247. τοῖς ἐρχο- 

υτὴς 247... - εἰς οἶχον αὐτῶν Αττῃ. 1. Αὐτὰ. Ἐᾷ, ἢ 

Ῥταχάτι, καὶ ΟΘεογρ.. 

Ν 

Ι 

νχ' 

“- τ ἐο, 
γεν οιή ν δα στεὶ 

μίξει. 

ἀνι “.᾿ 

ῥ .-.- » 

» ἔληκυκ ὑδι 

(. 

ἢ Ν ἃ 
“,.,δ τὺ 

“ “ 
ΝΣ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

᾿ [ωὐ ΄ ξ 4 Φ΄' 3 ", [ων 7 ΝΝ 

πρὶν ϑυμιαϑῆναι τὸ ςέαρ, ἤῤχετο τὸ παιδάριον τὸ ἱερέως, χαὶ ἔλεγε τῷ ἀνδρὶ τῷ ϑύοντι, Δὸς 
᾿ ρο ς φῶ . 5» " ρὸ ͵ Ν :- 2 φ᾿ ς΄ ε2-ἷ΄α-ὡὧκνν» ς 

χρέας ὑπ]ῆσαι τῷ ἱερεῖ, χαὶ οὐ μὴ λάξω “Ζαρὰ σὰ κρξας ἐφϑὸν ἐκ τῷ λέξητος. Καὶ ἔλεγεν ὁ 

ἐγὴρ ὁ ϑύων η; ὥτον ὡς χαϑήχει τὸ ςέ ὶ λάξε σεαυτῷ ἐκ “πάντων ὧν ἐπιϑυμεῖ ἀνὴρ ὁ ϑύων, Θυμιαϑήτω «φρῶτον ὡς χαϑήχει τὸ φξαρ, Χαΐ ᾧ ἐχ. μ 
φ ρ ᾿ ' “2 ᾿ς . 2. "“" Ν ἡ ε ε 

ἡ Ψυχή σε" καὶ εἶπεν, Οὐχί" ὅτι νῦν δώσεις" χαὶ ἐὰν μὴ, λήψομαι χραταίως. Καὶ ἣν ἢ ἀμαρ-- 
ἔ “τ΄ ΄ “ἂ}Ν « 5.2 Ν ΄ ΄ Ν 

τία ἐνώπιον Κυρίου τῶν παιδαρίων μεγάλη. σφόδρα, ὅτι ἠϑέτεν τὴν ϑυσίαν Κυρίου. Καὶ Σα- 
᾿ , “9 Φ ; Ἔ , Νῃ ΄ Ν .“ “ὖ 

μϑὴλ ἦν λειτεργῶν ἐνώπιον «Κυρίου παιδάριον περιεζωσμέξνον ἐφδδ βάδ, Καὶ διπλοῖδα μικρὰν 
ρο 2 » . “᾿ ςς ΡΦΟ᾿ 59 ε “Ζ ΓΞ »“Ξ 5 ΄ ,Ν 

ἐποίησεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτῇ, χαὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ ἡμερὼν εἰς ἡμέρας ἐν τῷ ἀναδαίΐνειν αὐτὴν 
οφ, . “ο »- ΄ ", " Ν 3, ᾿ ἐν Ν κΝ ς ΄- Ν 

μετὰ τῷ ἀνδρὸς αὐτῆς ϑῦσαι τὴν ϑυσίαν τῶν ἡμερῶν. Καὶ εὐλόγησεν Ηλι τὸν Ελχαναὰ χαὶ 
»" 2. " 9 ρ . ͵΄ 5 Ν ὦ - ἡ 

τὴν γυγαῖχα αὐτὰ, λέγων, ᾿Αποτίσαι σοι Κύριος σπέρμα ἐκ τῆς γυναικος ταὕτης, ἄντι τῇ χρέδς 
βῷ ρο ΄ 3 ᾿Ὁ Ν9ΡΚϑ (939 ΄΄. ΄ 

οὗ ἔχρησας τῷ Κυρίῳ" καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄγϑρωπος εἰς τὸν τόπον αὐτ. Καὶ εἐπεσχείψατο Κύριος 
΄,΄«“»»ν ᾳᾳφν»Ὦ͵ Ψ βῷ εᾺἃι Ὰς δύ 9» Ἄ , 7 Ν “.29 λύγϑ ." “ὔ. δ ᾿ Σ 

τὴν Ανναν, καὶ ἔτεχεν ἔτι τρεῖς υἱδς, καὶ δύο ϑυγατερας' χαὶ ἐμεγαλύνϑη τὸ «σαιθάριον Σα-- 

μένοις τῶ ἐρχχομενὼ 78. ἐρχομένῳ ϑῖαν. τοῖς ἐρχομένοις"-τ-- Σηλώμ] 
ἐν Σηλὼ τοῖς ἐρχομένοις ϑυσα! τὼ Κυριὼ 19, 53, το8, [6 ἔπε τω, 82. 
δὲ, ᾿ἱθ. ἐν Συλῶ, Ὀοπηρὶ. οὗ ἤρχοντο ϑῦσαι ἐν οἴκω Κυρία ἐν Σηλώ 
πη. 1. 4. Απη. Ἐά. ϑῦσαι Κυρίῳ] τω Κυριω ϑυσαι 245. Κυ- 

ΝΑ ρίῳ] τῳ Κυριῳ Χ, ΧΙ, 44, ὅ4, 71» 745) τού, 120, 123, 1347 1445 236» 

2447245.. ΑΙά. πρότερον 82, 93. ΟΟΠΙΡΙ. 
ἈΝ 

᾿ καϑήχει πρῶτον τό, 246. 
κει τὸ ςέαρ] το ξεαρ ὡς καϑήχει 19, 82, 93, τοΒ. Οοπηρί. τὸ ςέαρ ὡς 

Χ242., ΑΙά. Οδῖ. Νὶο. Σηλώμ] Σελώμ Οφογξ. 
ΧΌ. Καὶ πρὶν---ςέαρ] εἰ απίεφμαπε αὐοίεγεικν ααΐορς 5γτ. Βατ- Ἐθῦτ. 

τορὶν] τορινὴ 74) τού, 134. (24ς. ἔς ἱπῆ.) πρὶν ἢ τ2ο, 244. ϑιυ- 
μιαϑῆνα!] ϑυμιασϑήναι 71. ϑυμιάσεως 8]αν. τὸ ςέαρ] -᾿- ἐνωπιον 

Κυριε Χ, ΧΙ, 10, 29, 44. 52) 55» 64. 715) 825). 925) 93, τού, τοϑ, 119» 
120, 123) 134) 144) 1ς8, 216. 244, 24ξ. (ΟΠ}Ρ]. (δῖ. Νίς. -Ἐ ενω- 

πιον Κυριω 74. φεῶρ ἐνώπιον Κυριξ 242. τῷ ςέατος ϑῖαν. τῷ 
«ἀνδρὶ τῷ ϑύοντι] τῷ ἀνδρὶ ὃς ἔϑνε Αττη."1. 4. Αγ. Ἐά, κρέας 15] 
χρέα 74, το. υἱ νἱ εἴα. κρέας τ᾿ --κρίας 25] αὶ αἰζεγιξ, οὐπὶ ἴη- 
τοττηθά. 242. κρέας ὀπΐησαι] κρεας ([οτῖ. κρεα) οπΐησω 141. τῷ 

ἑερεῖ 1 τὸ ἱερεῖ 446. υἱ νἱάετιτ. παρῶ σξ κρέας] κρεας παρα σὰ 10, 
93. τοϑ, 1:8. Οοπηρ. κρέας ἔφϑὺν] α κρέας 11, ςό, 1τ21,.246. 
λ ἐφϑον 247. ἐκ τῇ λέδητος] ἐκ του λενητος ([υρίὰ εἴξ δ 4]. πη. ἢς 
αποτοστεκάλητο μέγα.) το6. τταρὼ τῷ λέξητος Οαΐ. ΝΙς. 

ΧΥῚ. Καὶ ἔλεγεν] Βαθεῖ ἧπ ομβαγαέξ, τηΐποτς Α]εχ. καὶ λέγει 
Ἀσπι. 4. ἔλεγε δὲ Θεοῦ. ὁ ανὴρ] κα ο 44. ὃ ἄνθρωπος Αἴεκ. 
ὁ ϑύων] ὃς ἔϑυε Αττῃ. 1. 4. Ατηχ. ΕΑ, Θυμιαϑήτω] ϑυμιασϑήτω 

γι. πρῶτον] δὴ ὥρωτον ΧΙ, 44, 64, 74) 92, τού, 120, 1349 144; 
ωρῶτον ὡς καϑήκει]) ὡς 

ὡς καϑήκει) ὡς καϑίκει 242. ὡς καϑή- 

νόμος ἐςὶ Αγ. 1. 4. Αττῃ. ἘΔ. - καὶ χάξε] και τοτε λαξε ΧΙ, ὅ4, 
144. (244. τοτε δα αϊξ. 'π τηᾶγρ. αὉ 8]. τη.) οᾳς. ΑἸά. καὶ τότε λήψει 
19. καὶ τότε ληψη 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. λάδε σεαυτῷ] ἔπειτα 
λήψη σοι Ατηι. 1. 4. Αστῃ.. Εἀ, λάξε τῇ κεφαλῇ σὰ Θεοῖς. ἔπειτα 
λάξε ἑαυτῷ δίλν. ὧν ἐπιϑυμεῖ ] ὧν αν ἐπιϑυμη 64, τ44. ΑΙά, ὧν 
καὶ ἐπιϑυμεῖ Αττη. 4. ὧν ἐπιϑυμεῖ ἡ ψυχή σου] ὃ ἀρεςὸν τῇ ψυχῇ 
σε Θεοζρ. καὶ εἶπεν] καὶ ἐλεγεν 19) 84, 93, 108, 247. Οοπηρὶ. 
καὶ αὐτὸς εἶπεν. Ατπι. τ. Αγ. Ἑά. ὁ δὲ εἶπεν Θεοῖς. ὅτος δὲ εἶπεν 
δίαν, Οἰἶτορ. ὅτι νῦν] αλλ᾽ ἡ νυν 10, 82, τοϑ. Οοπιρί. αλλᾶ νυν 
93. Απη. 1. 4. ἅπτη. Εά. α νῦν Θεοῦ. ὅτι νῦν δώσεις] γῦν δός. 
δίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐὰν μὴ] εἰ δὲ μη 19, 82, 93. 1οβ. ΟΟπρῖ. καὶ 
εἰ μη 121. ΑἸά, καὶ εαν μὴ νυν δώσεις 247. καὶ εἰ μὴ δῷς ΑἸτῃ. 1. 4. 
Απη. ἘΔ, ἐῶν οὐ δώσεις Οεογγ. ἀλλ᾽ εἰ νῦν οὐ δῶς αν. Οἴἶτορ. 

εἰ δὲ οὐ δὼς ϑῖν. Μοίᾳ. λήψομαι κραταιῶς] Ττ. Ατη;. 1. 4. Αττη, 
ἘΔ. λήψομαι βίᾳ 8]αν. κραταιῶς} χρεῶτος ξξ. 

ΧΙ. Καὶ ἦν ἡ ὡμαρτία---μεγάλη σφόδρα] καὶ τᾶτο ἣν ἁμαρτία 
μεγάλη σφόδρα τῶν παιδαρίων ἐνώπιον Κυρίε Αττ;. τ. ἔς, ηἰῇ ἣν τῶτο, 

- Ἄγηι. Εά, καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία μεγάλη μεγάλη ἐνώπιον Κυρίου Ατπι. 4. 
᾿ καὶ ἦν ἐνώπιον Κυρίε ἡ ἁμαρτία τῶν παιδαρίων μεγάλη σφόδρα Οεοτρ. 
ϑδν.. ἡ ἁμαρτία] α ἡ 144. ὡμαρτία--μεγάλη σφόδρα] ἀμαρτια 

τῶν παιδαρίων μεγαλη σφοδρὰ ενωπιον Κυριξ 247. ΑΙεκ. ἐνώπιον Κυ- 
ρία τῶν παιδαρίων] των παιδαρίων ἐνώπιον Κυριε Χ, 20, 44, ςς, ςό, 64, 
γ1,) τού, 1199» 120, 123» 1349 1445918, 226, 242,.244) 24ς5γ 246. (Αϊ, 
Νίς. τῶν παιδαριων ἐναντίον Κυριε ΧΙ. ἐνώπ. Κυρ. τῶν τεαιδαρ. 
Μ4γ.} τῶν παιδαρίων μεγαλη ἐνώπιον Κυριε 82, τοϑ. ΟοπηρΙ. τῶν 
ταιδαριων μεγαλὴ ἐνάντιον τῇ Θεὰ 93. ὅτι ἡϑέτεν τὴν ϑυσίαν Κυ- 

θἷον} α 247. Ἀσίῃ. 1.4. τὴν ϑυσίαν] α τὴν ΧΙ, 44. 
ΧΝ]Π, Καὶ Σαμεὴλ] ΕἸ δαπιιεὶ ρμεν Ἠΐετοη. Σαμοὲλ δὲ Οοῖς. 

Καὶ Σαμεὴλ--ΚυρίΕ] α Οὐπὶ ἱπιετηπθά, 242. Καὶ Σαμπὴλ---κι- 
ἔριον} καὶ τὸ παιδάριον Σαμεὴλ ἥν ἐνωπίον Κυριε 247). Καὶ Σαμεὴλ 

ταύταις ταῖς ἡμέραις δῖαν. Οἴτορ. 

'ϑγτ. Βατ- Ηεῦσ. ὀντὶ τῷ δώρε ὃ ἐδώρησας τῷ Κυρίῳ αν. 

᾿αὐτῷ Βπα].] αὐτῷ ΑἸοχ." 

μϑὴλ ἐνώπιον Κυρίβ. Καὶ Ἡλὶ πρεσδύτης σφόδρα". χαὶ ἤκεσεν ἃ. ἐποίϑν. οἱ υἱοὶ. αὐτῷ τρῖρ υἱοῖς 

παιδάριον ἐλειτέργει ἐνώπιον Κυρίε Ατπι. τ. Απη. Ἐά. " ἢς, πῇ Σα- 
μεὶλ Ζ) παιδάριον, Απ. 4. Σαμεὴλ ἦν] ΤΥ, ̓Αδηλ. ἴῃ Οαῖ, Νῖς. 

ἣν λειτεργῶν) ,εευϊεδα! Ἡϊετοα. λειτεργῶν ἐνώπιον Κυρίε τοαϊδά.- 
ριον] τταιδάριον λειτεργῶν Κυρίῳ ᾿Αδηλ. ἴῃ Οδῖ. Νίς. ἐνώπιον Κυ- 
ρἷε τοαιδάριον] ἀπίε εοη ρεόϊεπι Τροπιίπὶ Ἡϊΐετοπ. παιδάριον] καὶ ἣν 

παιδαριον τῶι. εριεξωσμένον] ὅν περιεξωσμένον δῖαν. " ἐφὲδβαδ] 
ἐφουδὼρ (ῃς) 24ς. λινῆν ἐπδδ Ατπλ. τ. 4. Αττῃ. Εά4. ἐπὲδ' ἐνδύματι 
ἱερατικῷ λινῷ Θεοῦ. ἐν ἐνδύματι ἱερατικῷ λινῷ ϑ8ίαν. Οἴἶτογ. ἐν 
ἐφὰδ λινῷ δῖαν. Μοῷ. βαδ] βαρ 11, (Χ. πιάγρ. λιναν.) ΧΙ, 59, 44), 
ς5. 64, γ1, (74. αἱ νἸἀεἴιγ.) 92, τού, 119, 120, 1219) 1235) 134.) 144, 

236, 242, 244. 247. ΑΙά. ΑΙεχ. (Αἵ, ΝΙς. λ το, 82, 93) τοϑ. (οὶ. 

ἦΑϑηλ. ἰπ (δι. Νῖς. 
ΧΙΧ. Καὶ διπλοΐδα---ἡ μήτηρ αὐτῷ} Εἰ ἀἰρίοίάενα ἠαδεδαι ρως 

Ἰανα, φμανι ζεεεγαι εἰ πιαίεγ μμα Ἡϊετοη. διπλοΐδα μικρὰν] ἐσϑητα 

διπλὴν 8ῖαν. Οἶτοσς. χλαμύδα μικρὼν δῖαν. οί. αὐτῷ 1] 

ν 134. καὶ ανίφερεν αὐτῷ] καὶ ἐγένετο εν τῳ αναξαινειν αὐΐην 247. 
αὐτῷ 297 44. 74ν τού, 126. μετὰ τῷ ἀνδρὸς αὐτῆς] μετὰ τοῦ 
ἀνδρὸς αὐτῆς ΑἸεχ. Αἰπῃ. τ. 4. Ατῃ. 4, Οεογρ. δ[ν. δαπὶ οἷνο λιο 
Ηΐετοη. τὴν ϑυσίαν] α τὴν 247. δῖαν. Οἷντου. τῶν ἡμερῶν] ἐν 

ΧΧ. εὐλόγησεν] ηυλογησεν τ-ς8, 236, 245. (Δἴ. Νίς. Ἑλκανὰ] 
ἘἙλκανα 242. λέγων] καὶ λέγει Ατπη. 1. 4. ΑἸτη. Ἑά. ᾿Ἀποτί- 
σαι} αἀποδωσει 82. ᾿Λποτίσαι σοι Κύριος σπέρμα] ανταποδωσει 
Κυριος σπέρμα ἕτερον 10, το8. 

93- ΟΟΠΡ]. σοι Κύριος] Ττ. Χ, ΧΙ, 44, τοῦ, 120, 134. ΑΙεχ, 
ὠντὶ τῷ χρέους--τῷ Κυρίῳ] 2γο εοπιπποάα!ο φηοαῖ φονεποαα δὶ οηεῖμο 

χρέους} 
χρέως (ρπιο : σοιτεδξιπη ἔμργα πιδιλι, αὐ νἱάθτιγ, τεοεηογε χρεξς 

93.) 121. ἔχρησας] ἐχρισας 74, τιού,242. ὁ ἄνθρωπος] ὃ ἀνὴρ 
Ἀπ. 1. 4. Ασα, ΕΔ. ᾿ εἰς τὸν τόπον] εἰς τον οἴκοὸν 19. κα τὸν ΑΥπὶ, 4. 

ΧΧῚ, Κύριος] ὁ Κύριος δ᾽ Θεὸς͵ Θεοτρ. 

καὶ ἔτεκεν] καὶ συνελαθε καὶ ετεέκεν ΧΙ, 44) 745 τού, 120, 134; 47. 
ΑΙεχκ. Ασῆι. 1. 4. Ασπῃ. ἘΔ. δῖαν. Μοίᾳ. και συνελαξεν ετι χᾶϊ ετὲ- 
κεν 93. ὅτι συνέλαβε καὶ ἔτεκεν Θεοῦ. 5[αν: Οἷἶτορ. καὶ ἔτεκεν 
ἔτι) καὶ συνελαδεν ετ' καὶ ἐτέχε 19, 82, 1ο8,.123. Οοηρ. ὀύο ϑυ- 
γατέρας] Ττ. 645, 144. δῖαν. τρεῖς ϑυγατέρας Αἴτη. τ. 4. Απῃ. Ἑά. 
ἐνώπιον] εν οἰκῳ 71. Κυρία] τε Κυριε ΧΙ. -Ἐ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
ναιῖς δῖαν. Οἴτοσ. : - 

ΧΧΙΙ. Καὶ Ἡλὶ πρεσξύτης] Καὶ Ἡλὶ γηράσας ἦν Ατηι. 1. 4. 
Απῃ. ἘΔ, Ἐλὶ δὲ γηράσας ἦν Θεογς. Ἠλὶ δὲ ἐγήρασε ϑίαν. 
πρεσβύτης] τρεσξυτερος ςς, ςό, 71) 119, 246. Ορ. Οταο. Ερῆτ. ὅγτ. 
καὶ ἤκεσεν] καὶ ἡκσαν 242. ἃ ἐποίεν] ρτατηϊτι. συμπαϑῖα 44; 74, 
τού, 120, 1345 247. Αἰεχ. πάντα ὅσα ἐποίβν Ατπ). 1. 4. Ατηι. Εά, 
τοῖς υἱοῖς] μετὰ τῶν υἱῶν ΑΥΩ.. 1. 4. Ατηι. Εά. πᾶσι τοῖς νἱοῖς ϑίαν. 
Οἴἶτορ. Ἰσραήλ] -᾿ καὶ ὡς ἐκοίμωντο μέϊα των γυνάικων τῶν παρε- 
γξηχνιων πάρα τὴν ϑυραν τῆς σκῆνης τὸ μαάρτυρια ΧΙ. -Ἑ πᾶντα και 

οτι συνεχοιμώντο οι νιοι αὐτῇ μέϊα τῶν γυναικὼν τῶν παρεςηκυὼν (9) 

παρα τὰς ϑυρᾶς τὴς σκήνης τὸ μάρτυρι 106. -Ἐ εαάεπι, ΠΙ παρεςη- 

κυιῶν, ςξ) 93. Οοπιρὶ. -ξ καὶ ὡς εκοιμιζον τὰς γυναικας τὰς ταρε- 
ξωσας παρα τὴν ϑυραν τῆς σκηνῆς τῇ μάρτυριξ 445) 74. ΑΙεχ. Ἐ 6α- 

ἀεπὶ, οἰδι} πιστοῦ δπεγ [οἷβ τηγρὶπὶ ἀρροῦτ5, 134. -Ἐ οδάεπι, ΠΗ͂ 

τας παρακςωσᾶς, ιοό. - εὐάεπὶ, Π τὰς παρεςασας. 1206. -ξ οτι 

συνεχοίμκωντο ταις γυναιξι ταῖς ἐςηκυιαις ἐπι ταις ϑυραὶς τῆς σκῆνη; 

τα μαρτυριε, [Ὁ αἰξετίοο, ς6. -Ἐ εδάεπ), ἤπε αἰεγίοο, εἰ ἤπε τῆς 

σχηγηςγ) 246. -Ὁ πάντα; καὶ ὁτι συνεκοιμθντο ὁ, υἱοὶ ἄντ μῖτα Τῶν 

αἀνταπόδὼ σοι ἵυριος σπερμα ετέρον 

Κύριος ὁ "Θεὸς ϑίαν.- 

ΚΕΦ. ΤῈ 

16. 

17; 

18. 

10. 

20. 

21. 

22: 

ζ ἢ 

ΤΟΥ͂ 



κεῷ. Π. 

23' 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α: 

Ἰ σραήλ. 
Ν Ὦ 2. μ ξε Α͂ ., φῷ ρ “- ΄ ΄ Ι Καὶ εἰπεν αὐτοῖς, Ἰνᾶτί ποιεῖτε χατὰ τὸ ῥῆμα τῶτο, ὃ ἐγὼ ἀχόωῳ ἐχ ςύματος παντὸς 

΄ : Ν ’ φ; 9 3 κε 3 νὰ δ ." 3 ἢ ρῸ [γ φ, 3 9 

24. τᾷ λαδ Κυρίδ, ; Μὴ τέχνα, ὅτι οὐκ ἀγαψὴ ἡ ἀχοὴ ἣν ἐγὼ ἀκόω" μὴ ποιεῖτε ὅτως, ὅτι ἐχ ἀγ85 
Ν ε 3 Ν ἃ 2 Χ;, » “4 “ Ζ Ὡ 

25. αὶ αἱ ἀκοαὶ ἃς ἐγὼ ἄχᾶω τοῦ μὴ δουλεύειν λαὸν" Θεξ; 

26. 

Ἐὰν ἁμαρτάνων ἁμάρτῃ ἀγὴρ εἰς ἂν- 
δκα, χαὶ προσεύξονται ὑπὲρ αὐτᾷ πρὸς Κύριον χαὶ ἐᾶν τῷ Κυρίῳ ἀμᾷρτη, τίς προσεύξεται 

ὑπὲρ αὐτῇ ; χαὶ ὃχ ἤχϑον τῆς φωνῆς τὰ “ατρὸς αὐτῶν, ὅτι βουλόμενορ ἐδάλετο Κύριος διαφϑεῖς- 
βᾶ! αὐτ ὅς. Καὶ τὸ παιδάριον Σαμϑδὴλ ἐπορεύετο, καὶ ἦν ἀγασὺὸν μετὰ Κυρία χαὶ μετὰ ἀνϑρώ- 

27. πων. Καὶ ἦλθεν ὁ ἄνθρωπος Θεξ οι Ἡλὶ, καὶ εἶπε, Τάδε λέγει Κύριος, ̓ Αποχαλυφνεὶς 
8. ἀπεκαλύφνην ὙΣΡΕ οἶκον τῷ πατρός σϑ ὄντων αὐτῶν ἐν γῆ Αἰγύκ]ῳ δόλων τῷ οἴκῳ Φαραῶ, Καὶ 

ἐξελεξάμην τὸν οἶκον. τᾶ. πτατρός. σου ἐκ πάντων τῶν σχήπ]ρων ̓ Ισραὴλ ἐμοὶ ἱερατεύειν, τῇ ἀγα- 

γυναίχων τῶν παρεφηχυίων παρᾶ τας ϑυρᾶς τῆς σκηνὴς Τηῦ μαρτυρίου 
82. ἔς, ! ηἰῇ συνεκοιμῶντο νιοι ΡΙῸ συνεχοιμεντο οἱ υἱοι9 1τοϑ. - καὶ 

ὡς ἐκοιμῶντο « σὺν ταῖς γυναιξὶ ταῖς παρεωρώσαις (ἢ!) παρῶ τὴν ϑύραν 
τῆς σκηνῆς τῇ μαρτυρία ΤῺ αἰξοτίςο 92. -Ἐ παντα. καὶ οτι συνεΐοι- 
μώντο οἱ νιοι αὐτῷ μετ ̓ αὐΐων γνναικων τῶν παρεςικυίων τταρὰ τας δυ- 

γατερᾶς τῆς σχηνῆὴς τὲ βάῤτυριὰ Ι ς8. Ἔ καὶ ὡς εκοιμηζον τας γυν» 

αἰχας τας παρεξώτας παρῶ τὰς ϑυρὰς τῆς σπΗΠΙς του μαρτυρίου 247. 

Ἢ εἰ φμοά εμόκμεγμι ὅγτ. Βα. Ἡξεῦτ. Ἔ καὶ ὡς ἐκοιμήϑησαν μετὰ 
γυναικὼν τηρδσῶν παρὰ τῇ σκηνῇ διαϑήχης (οἰ σοὶ Ψαϊρ, ταῤενπα- 
«μι. } Αγπ. :. 4. Αττα. Εά. τ καὶ ὡς ἰκοιμήϑησαν μετὼ τῶν γυναι- 
χῶν τηρουσῶν παρὰ τῇ ϑύρᾳ τῆς σκηνῆς Κυρίου Θεοῦ. καὶ ὡς 
ἦσαν μετὰ τῶν γυναικὼν ἐσὼν ἐν εὐχῇ παρὰ, τῇ ϑύρᾳ τῆς σκηνῆς Κυ- 
ρίς δῖαν. Οἰτος. χαὶ ὡς ἤσαν μετὰ τῶν γυναικῶν παραςασῶν 

ταρὰ τῇ ϑύρᾳ τῆς σχηνῆς τῆς διαϑήκης 8ϊαν. Μοίᾳ. 
ΧΧΙΠ. ὩἹνατί τοοιεῖτε] ἱνατι τουτὸ ποιειτε ΧΙ. Ἱνατί ποιεῖτε 

-ττὸ λα Κυρίᾳ]} κατε γαείεἰς υεγα ἀκὲ; φμα ἐροὸ ἀμάίο ἐδ υοὐϊε, "πᾶ- 

ἰα, αὖ οπιπὶ ρορείο ἢ Ἡϊετοπ. κατὰ τὸ] κκατα Χ, 44, 1.8. κατὰ 

τὸ ῥῆμα τῦτο] κατὰ τὰ ρημαΐα τανταὰ Ὰ 56, .82, 935 1οϑ, 246. 
Οὐπιρὶ. κα τᾶτο Ορ. οι. Ἐρδτ. ὝὙτ κατὰ τὸ ῥῆμα κατὰ τοῦτο 

Ἀπη. 4. τω. ἘΔ. ᾿ὃ ἐγὼ ἀκέω] ἃ ἐγὼ καταλαλέμενα καϑ' ὑμῶν 
(β.) τ9. ὦ εγω αἀχζω καταλαλεμενα περι ὑμῶν τό, α46. ἔς, πἰῆ 
καϑ' ὑμῶν, 829 93. Οοπρί. ὦ ἀκεὼω καταλαλεμενα καϑϑ' ὑμῶν τοϑ. 
α ἐγὼ Ασα. 4. ὃ ἐγὼ ὠκέω τὸ ῥῆμα Ατηι.. Εά. ὃ ἀκέω ἐγὼ αὐτὸς 

Θεοῖς. ἄἀκἕω---Κυρίου] ἀκϑὼ ρημαῖα ἐκ τὥαντος ξοματος τὰ λαξ 
Ἰύυριε ττε 24). οἰκέω, βήματα πονηρῶ, ἐκ ςόματος παντὸς τῷ λαῖ 

Κυρίς τάτε (οὶ παντὸς ἴῃ σμαγαίζ. πλμοσε) ΑἸθχ. παντὸς} καὶ 1θ. 

93. 1ο8. Οοηιρὶ. ΑΙεχ. Ορ. Οἵ. Ἐρῆγ. ϑγύ. Κυρίου] - τατὰ 44, 
74» τού, τ20, 134. Αἰεχ. α Απῃ. 4- περὶ ὑμῶν δῖαν. Οἴἶτορ. Κυ- 
ρίου (περὶ ὑμῶν) ϑ8ιδν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΨΝ. Μὴ τέκνα] - μη ΧΙ, ζ2, 4, 71, 92, 121, 123» 144 
“16, 242, 244, 24ς. (Τηρὶ. (δι. ΝΝὶς. Β4Π]. Μ. 11. Ὧτο. δῖαν. Μοίᾳ. 

Ἔ μη ποιεῖτε τὼς 82, 93. ιοϑ8. Ορ. ΟἵΓ. Ερῆγ. δγσ. Νοϊε δἰ πιεὶ 

᾿ΗϊΪετοη. οὐ τέκνα μου ἐξὲ Οεοῖρ. μὴ υἱοί μου ἐςὲ δῖαν. Οἶτορ. 
ὅτι ἐκ 1 -τ-άκδω 19} αὶ ουπὶ ἰηϊεγτηδά. 19. ὅτι ἐκ ὠγαϑὴ] α 236. 

ὅτι ἐκ ὠγαϑὴ ἐςὶν Αττῃ. τ. Αττῃ. Ἑά4. ὅτι ἐκ ἔσιν ἀγαϑὴ Ατπι. 4. 
ὅτι οὐκ ὠγαϑὴ γὰρ ϑῖαν. Οἶτος. 1 ἀκοὴ]  Απῃ. 4. ἣν ἐγὼ] 
α ἔγω 246. α ἣν 8ἴαν. Οἶτορ. κέω 19} Ἔ σερι ὑμῶν Χ, ΧΙ, ς2, 
64, 71, 82, 93» 110) 123» 144) 1.8, 2365) 2425) 244) ΦΜΆΙΑ. ( ξ, 

Νιο. Ορ. στ. Ερῆγ. ὅγγ. δῖαν. σκάϊο εἰς υοὐΐς Ἡῤότοῃ. μὴ ζοι- 

ἐτε---ἀκέω χ} α οὐκὶ ἱπτεγηγεά, Οοιαρὶ. Ορ. Οἵγ. Ερἢγ. ϑδυυ. στη. 4. 
Απη. Εά. δἷαν. Οἴτγορ. υποΐβ ἱποίυάϊε ΑἸεχ. μὴ ποιεῖτε οὕτως] 

α δῖος 82,93. ἅτως, ὅτι---λαὸν] βὁτω τε ποιεῖν μὴ ὄπλενειν λαὸν 44. 
ὅτι ἐκ ἀγαϑαὶ---ἀκέω 251 αὶ ουπὶ ἱπιεγπιεά. 82, 93, 247. ἀγαϑαὶ 
αἱ ἀκοαὶ ἃς] αγαϑὴ ἡ ἀκοὴ ἦν τθ. αἱ ἀκοαὶ ἃς) ἡ ἀκοὴ ἦν τοδὶ 
ἰγὼ ὠκάω 23] ἀκξω περι ὑμῶν 1οϑ. ἄκάω 29} - τερι ὑμὼν το» 
82. .Βαῇὶ. Μ. 1. οἷϊ. τῷ μὴ δελεύειν} τὰ ποιεῖν μὴ δουλευειν 74. 

«- τον . ., λ ΤΣ 
᾿ἴωο, 134. τὰ μὴ δουλεύειν λαὸν Θε:} του ποιειν τὸν λᾶον μρυ μὴ 

'λατρευφν τω ἀν 19: ἔς, ἔπε μου, 82, 93: 1ο8. ΟορΙ. Ορ. Οὐ. 

Ερῆγ. ὅϑγ.. ὅτι εἰς ἁμαρτίαν εἰσώγετε λαὸν Κυρίου δ5ϊαν. Οἴἶτορ; 
δουλεύειν} -Ἑ ποιεῖν τοῦ. λατρενειν 247. λαὸν) λαῳ 71. κα 247. 

λαὸν Θεῷ] λαὼ Κυρίου ς2, 236, 242. λαῷ Θεῦ ϑίν. Μοΐ. Θεῷ} 

Κυρίῳ ττο. (αἴ. ΝΙΊο. 

ΧΧΝ. Ἐὰν ἀμαρτάνων} ἃ Ὅτι ἐὰν ἀμαρτάνων Αττη. 1. 4. Ἀπ. 
Ἐ4. Ἐὰν γὰρ ἁμαρτάνων 8ϊᾶν. Οἰἶτος. ἀμαρτάνων) ἁμαρτῶν 
93» 1οϑ, 121, 244. Οοιηρ!. ἁμάρτῃ 15] ἀμᾶρτι (ῆς ἰπτ8) 242. 
ἀμαρτάνῃ ΑἸεχ. ἀνὴρ) ανϑρωπος το. ΒΔ]. Μ. 11. 210. εἰς 
ἄνδρα] εἰ εἰς ἄνϑρωπον ΒΔΠ]. Μ. Ἰ. εἰι. τρὸς ἄνδρα Ορ. σε. Ἐρῆνγ. ϑὅγυ. 

ἀνδρὶ Ατηλ. 1. Δώη. Ἐά. δῖαν. καὶ προσεύξονται] ογαὐωπὲ ΟΥ̓ΡΓ. 

λα καὶ Βαῇὶ. Μ. 1. εἶτ. Αὐσι. τ. 4. Αγην. Εά. καὶ προσεύξηται ϑῖαν. 

Οἴἶτοσ. καὶ προσεύξωνται δῖαν. Μοίᾳᾳ. ὑπὲρ αὐτῷ χ"] περι αὐτῇ 
νο». Π. 

44. ς6, 645 74, 93» τού, 1οϑ, 1219 1349) 244, 246, 347. Οοπηρὶ. ΑΙ΄. 

Β46].. Μ. 1. οἷ, ΟΡ. στε. Ερῆγ. ϑγγυ. ϑίαν. Μοίᾳ. - ὑπὲρ αὐτῷ πρὸς 
Κύριον) Θεῷ περὶ αὐτὰ 8ιαν. Οὗτος. πρὸς Κύριον] Πονείπενα Ογρς. 

πρὸς Κύριον---ὐπὲρ. αὐτῷ ς.] κα οἴμὴ Ἰηϊεγηγρά, .244. Κύριον) Θεὸν. 

εἰ ἀεῆιρεν εἢ' 40 8]. τη. (ὁ “" ἡκάϊεσαι, τοθβ. καὶ ἐὼν] εαν δὲ 82, 
93» 1οϑ. (ὐοπιρί. Βρπὶ. Μ. ἰος. οἰξ. δῖαν. Μοίᾳ. Ορ. Οτ. Ερῆν. ὅγε. 
Δ αμίεπι Ογρρ. "ἢ ἐῶν ϑ8ῖαν. Οἴτορ. τῷ Κυρίῳ] τω Θεω 236, 242. 

(αι. Νίο. ἕν τῷ Κυρίῳ 5247. εἰς Θεὸν Βα{1]. Μ. 1]. εἶς. ἐπ Φεκρ 

Ογρυ. ἁμάρτῃ 29] ἡμαρτὴ ανϑρωπορ 93. - ανϑρωπος τοϑ, 
Ἔ ανὴρ Οοιρὶ.. (ΑἸεχ. ἰπ ομαγαθβ. τηΐη.) 2ρογεὶ ἄονιο Ογρσ. ὃ 
ἄνθρωπος Ορ. ΟΥτ. ΕΡἢγ. ὅγγζ. ἁμάρτῃ, τίς τροσεύξεται] ἁμάρτη 
τίς, προσεύξηται (Ώ.) 144. ὑπὲρ αὐτῷ 29] περι αὐτε Χ, 44, ςό, 
ὅ4, 93. τούς 119, 120, 121» 1347γ1449) 1ς8, 24-ς, 246, 247. ΑἸά. ΑΙοχ, 

ΒΗ. Ϊ. οἴ. Ορ. ον. Ἐρῆντγ. Ἰ5γῈ δίαν. περι αὐτὰ προς Κυριον )4. 

καὶ οὐκ ἤκεον] αὐτοὶ δὲ οὐκ ἥκεον δῖαν. Οπτορ. φωνῆς τὸ 5 πατρὸς] 
φωνῆς ἀντ τῇ πατρὸς 246. τῷ πατρὸς αὐτῶν] αὐτου 24). ὅτι 
βαλόμενος) βαλομενος γαρ. 85; 91, τοβ. ΕΟΠΡΙ: ετὶ βαδλομενος 242. 
ἐδέλετο Κύριος Κύριος ἐδδλετο 93. 

ΧΧΥῚ. Καὶ τὸ παιδάριον] Τὸ δὲ ΤΥ Αεοῖρ. ϑίαν. μέγ 
ἀπε ΨῸΪς. . Σαμεὴλ] α ϑίαν. Οὔταρ. ἐπορεύετο] -[- καὶ ἐμεγα- 
λυνετοὸ Χ, 19, 29, ζ29 ς 4» 645 715) 82,925 93» 108, 110, 123, 144) 1 ς8, 

236, 242, 2445 24ς. (ΟΟὨΡΪ. Οδὲ. Νῖίς. Αστῃ, τ. 4. Ασπη. ἕὰ. -Ἐ με- 

γαλυνετο ΧΙ. . -᾿ μεγαλυνομένον 445 74. τού, 120, 134. 247. ΑΙά, 

ΑΙεκ. εμεγαλυνετο χαὶ επορένετο κό, 246. -Ἑ τὰ μεγαλύνεσϑαι 

(εογρ. ἐλεντέργει καὶ ἐμεγαλύνετο ὅν. Οἶτογ. -Ἐ τροκόπηων 

8ϊαν. Μοίᾳ. “φγοβεϊεδαι!, αἰφωμς εγεςεόαι Ψαυϊὶς. καὶ ἥν ἀγαϑὸν] 

αν 11, Χ, ΧΙ, 445 5» 6, 64, 71, 74. 929 τού, 119, 120, 121) 134. 
144) 636, 442, 344, 24. ΑἸεχ. χαὶ ἀγαϑον ἦν 247η. καὶ ἣν γα. 
ϑον--ἀνϑρώπω»] καὶ ὶ ἀρερὸν ἢ ἣν Θεξ καὶ ὶ ἀνθρώπων Ατπι. 1. Ασῃ. Εά. 

χαὶ ηὐαρέςει Θεῷ καὶ ἀνθρώποις Ασπι. 4. μετὰ Κυρίου] ΡΓΘοτλ, 
καὶ 449 74, τοῦ, 120. Αἰεκ. μετὰ Κυρίου καὶ μετὰ ἀνθρώπων] 
ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀνθρώπων Οεογρ. 8|14ν. καὶ μετὰ] α μετα.ξς, 
82, 93. 108, 121, 247. Οοπρὶ. Ὠιάγη)ν. ἀε Τήη. 110. 1. σαρ. 18. 

ΧΧΥΠΙΙ. ὁ ἄνθρωπος] κο 11, τύ, γ1. 74, 82, 935 τοῦ, τοβ, ΓΖ 19 

134, 1.8, 236, 243, 2449) 21.) 247. Ο(οπρ]. ὅτ. Νίς, ἄγγελος 

Απη. 1. Αγπι. Εά, ΘΙε8] τε Θες ΧΙ, 44. 645 74) 82, 93) τού, 120, 
134. ΑΙά κα 246. καὶ εἶπε} -- προς αὐον ΧΙ. -Ἐ αὐτὼ γ4, 82, 

93.-ζομρὶ. Οεογρ. διαν. Οἴτορ. Τάδε λέγει] ὧδε λέγει Ατπὶ. 1. 

Αὔι. Εά, Οεογρ. δῖαν. Οἰξγορ. ᾿Αποχκαλυφϑεὶς] α 44. γευείαης 
ἈῊΡ. ᾿Αποχαλυφϑεὶς ἀπεκαλύφϑην] ἤ (παηιφε! 4) ἀποκαλυφϑεὶς 
ἐκ ἀπεχαλύφϑην δῖαν. Οἰἶϊγοσ. Νιπιφωμία ποθ σρέγιο γευείαίμς (πε 

νυ!ς. τρὸς οἶκον] προς τὸν οἰχον ΧΙ, 64: 85, 93- Οοπιρὶ. ΑἸά. 
τορὸς οἶκον---Αἰγύπῆῳ] πρὸς σεὶ, καὶ πατρὸς ὄντων ἐν τῇ Αἰγύπίῳ (6ο) 

247. πρὸς οἶκον τὰ πατρός σου] τρὸς στάντα οἶκον τὰ : πατρός σου 
Αἴ. 1. ὡδντι οἴκῳ πατρός σου Ατ. Εα. τῷ οἴκῳ τᾷ πατρός σου 

δῖαν. Οἷἶγορ. ἐν τῷ οἰκῳ τῷ πατρός σου ϑἷᾶν. Μοῖᾳ. τὸ πατρός 

σου] α του 11, Χ, 44, 55» τό, γ1, 74. τού, 134) 158, 244; Ξ 1840: 

Αἰεκ. ὄντων] καὶ ἐκ ὄντων (ἢς) 242. ὄντων---Αἰγύπῆῳ] ὦ ὡς ἦσαν 

αὐτοὶ ἐν γῇ ἡ Αἰγυπῆίων Αγπν, τ. Ἄττῃ. ΕἘά. ὅτε ἦσαν αὐτοὶ ἐν γῇ Αἰ- 
γύπ]ῳ Θεοῖς. καὶ ὃς ἣν μετ᾽ αὐτῶν ἐν γὴ Αἰγύπίῳ δῖαν. Οἴἶςορ. 

ἐντὶ ἐἤεπι ἐπ- ἜΣ })ριο γυϊς. ὄντων---πατρός σου 15 Ἶπ ςοη,. {64.] 

α οὕπὶ ἰηϊεγπιε. 2.4. ἐν γῆ] ἐν τῇ ΑΙεχ. Αἰγύπ]ῳ] Αἰγυπῖς 
82,93. . δέλων] α 44. δάλων τῷ οἴκῳ Φαραὼ) ὅξλοι τῷ οἴκῳ 
Παραὼν Ατἴπι. 1. Θεοῦ. ἢς, πε τῷ, Ατγπι. Ε. δέλος ἐν τῷ οἴκῳ 

Φαραὼ ϑ8ι4ν. Οἷἶτορ. ἔς, πἰῇ δέλων, δῖᾶν. Μοίη. ἐμ ἕογνιο Ῥἠαναονὶς 

γυϊρ. τῷ οἴκῳ Φαραὼ] α οἰχω (μαθεῖ ἴῃ πηᾶγρ.)} 121. 

ΧΧΥΠ. ἐξελεξάμην] ἐπελεξζαμὴν 445) 745 τού, 120, 1347 247. 

Αἰεκ. τῷ πατρός σε) α τε 246.Ἡ ἐκ πάντων] ἐκ πάσων 10. 82, 
93» 1το8. Ορπιρὶ. μγβδιηῖα. καὶ 242. τῶν σχήπρων] α των 24ς. 
ΑἸεχ. σκήπήρων] φυλων (ΣΧ. πηαγρ.) 19) 82, 93, 108. (οη!ρῖ. οἰκὼν 
4α 

ΜΝ πα νιν, ΑΕ, πα. ἘΠ. πϑιαπαμασυσσααααινααπλοαιον ἀν. ΔΝΝ,..ι,------ -αἀὦ-------- 



4 ον 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ. ΠΙ, 
ξαίνειν ἐπὶ ϑυσιαςήριόν μου, χαὶ ϑυμιᾷν ϑυμίαμα, καὶ αἴρειν ἐφάδ' καὶ ἔδωχα τῷ οἴχῳ τοῦ 

“«“ατρύς σὰ τὰ πάντα τῇ πυρὸς υἱῶν Ἰσραὴλ εἰς βρῶσιν. Καὶ ἱνατί ἐπέδλεψας ἐπὶ τὸ ϑυμίαμά 20. 

μδ χαὶ εἰς τὴν ϑυσίαν με ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ ; χαὶ ἐδόξασας τὸς υἱὰς σὰ ὑπὲρ ἐμὲ εἸευλόχεν σαὶ 

ἀπαρχῆς πάσης ϑυσίας τῇ ᾿Ισραὴλ ἔμπροσθέν μὲ: Διὰ τῦτο τάδε λεχε! ΕΥΡΙΩΣ 0 Θεὺς Ἰσραὴλ, 30. 

Εἶπα, Ὁ οἶκός σου χαὶ ὃ οἶκος τῇ πατρός σου διελεύσεται ἐνώπιόν μὲ ἕως αἰώνορ" καὶ νὺν φησι 

Κύριος, Μηδαμῶς ἐμοὶ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω, χαὶ ὁ ἐξαϑενῶν με ἀτιμωϑθήσε- 

ται. Ἰδὲ ἔρχονται ἡμέραι, χαὶ ἐξολοθρεύσω τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ σπέρμα οἴκου πατρός σου" 31. 

Καὶ οὐχ ἔςαι σοι πρεσξύτης ἐν οἴχῳ μεηπάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξολοϑρεύσω σοι 52. 4. 

ἀπὸ τῇ ϑυσιαςηρίου μου, ἐκλείπειν τὲς ὀφϑαλμὲς αὐτθ, χαὶ, χαταῤῥεῖν τὴν ψυχὴν αὐτᾶ" χαὶ 

151) 845. ΑΔ, ΟΘεοης. 58ν. Ἰσραὴλ] ρηϑπηῖι. τα 93, το, αῖ. ΝΊς, α ἀλλ᾽ ἢ Οοπιρί, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τὲς δοξάζοντάς μεῖ 24 
Οοπιρ. ἐμοὶ ἱερατεύειν] ΤΥ, 84, τοβ. Οοπιρὶ. Απη. 1. ἄστη. Ἐά. μίονβοαπίει πιο Αυξ. ὅτι τὸν δοξαςὴν μδ Αττα. 1. Ἀπ. Ἐά. ὅτι τὸν 
τοῦ ιεράτευειν ἐμοι 93. ἐμοὶ δελεύειν δῖαν. τῇ ἀναβαίνειν] καὶ δόξαζοντά με δῖαν. Οἶτορ. δοξάσω! δοξαζω 1]. καὶ ὁ ἐξαϑε- 
αναθαινειν {1. Ατῃ. Εἀν. κα τῷ 44 ςό, γ4) τού, 120, 121, 134, 2462) νῶν] καὶ οἱ εἐζέϑενεντες 247. ΒΔΠ]. Μ. 1. 498. καὶ ὃ ἐξεδενῶν Οδῖ. 

447. Πιδρεῖ τῷ ἰπ ςβαγαέξ, τηΐποτα Αἰσχ, ὀναδαίνοντα ϑν. Οἷἶτορ. Νίς. καὶ ὃς ἐξεϑενεῖ Απη. τ. Ατπι. ἘΔ. καὶ ὁ ἐξεϑενῶν με ὧτι- 
ἐπὶ ϑυσιαςήριον) ἐπι τὸ ϑυσιαζηριον ςό, 64, 71, 93; τού, τοϑ, 121, μωϑήσέξαι] καὶ οι ἐξεϑενεντες με ἐξεϑενωθησοῦϊαι τ9, 93, τοΒ. (οΙΩρΡΙ. 

123» 134) 144) 242, 245, 246. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (δέ. Νίο. πρὸῤ Ὑεοάοτει. ]. εἶς. ἤο, εἰ ἐξεδενωθησονῇαι, 82. ἔς, πίῇ ἐξεϑενηθήσον- 
ϑυσιαςήριον Οεοτρ. ϑίαν. Μοΐᾳ. καὶ ϑυμιᾷν}) καὶ ΑΥπ.. τ. Απη. ται, Ὠϊάγηι. ἀε Ττΐη. Ὁ. ἢ, σᾶρ. 24. εἰ φωὲ (βεγπὶξ πὶ βεγπείηγ. Αυρ. 

ἙἘάΔά. ἐφέδ] -[- ἐνωπιον μα 10, 44, 745 93») τού, 108, 120, 134) 247). ἀτιμωθήσεται] ατιμασϑησῆαι Χ1, 44. 745) τοῦ, 120, 134..(436. ας λλ. 
Οοπιρί. -ἐ ἐνώπιον ἐμξ Αἰεχ. “τὸ ἐπὲδ ἐνώπιόν με Αττη, τ. Ασιη. Ἐά, νἱάετυτ.) ΑἸεχ. (δε. Νῖο. ἐξεϑενωθησέϊαι 246. ατιμασϑησονται 
ἰδπὲδ Θεοῦρ. ὀ τῷ οἴκῳ] τοῖς υἱοῖς 24. τῶ πάντα] ΤΥ. τιοβ, 447. ΒΑΠ]. Μ. ἴοο. εἷξ. 
Οορ. τὰ παάντα--- Ἰσραὴλ] οπιπία χμα μιπὲ ἱρπὶς Ἀ]ίογμνι {2 αοὶ ΧΧΧΙ. Ἰδὲ] (δὲ γ4. καὶ ἰδου 82) 93, 1τοβ8, 247.. ἔρχονται 
Δυρ. τῶ πᾶντα τὰ πυρὸς] τὰ πυρεια τὰ πυρος 92, 144. τὸ πᾶν- ἡμέρα!) ΤΥ. 11, Χ, ΧΙ, 445 ςς, τό, 64, 71, 82, 93; τού, το, Σ10,. 
τὰ τοῦ τοῦ πυρὸς (ῃς) 242. τῇ πυρὸς] -[- τῶν ϑυῶν (Π0).44. ας ς. 120, 123» 1345) 1445) 158, 236, 2425. 344) 24ς, 246. Οοπηρ!. ΑΙεχ. Δ. 
τα 236. ἃ ἀπὸ τὸ τυρὸς Αττ. τ. Ατπι. ἘΦ. πύρινα ϑυμιατικὰ Καῖ, Νίο. Ὑπεοάογει, Ο. 7. ἰπ τ Ἀερ. Θεοῦ. 51αν. ἡμέραι ἄρχον- 
δῖαν. Οἴἶτορς. ἃ τύύρινα ϑυμιατικὰ δῖαν. Μοίᾳ. υἱῶν] τῶν υἱων ται (0) 247. ἀϊεε νεπίμη! Αὐρ. ἡμέραι ἐλεύσοαι Αττα. τ. Ατπι. 
Χ, ΧΙ, 44. 5.59 64, 715) 110) 144) 1ς8, 236, 242, 244. 24ς. τῶν ϑυι Ἐὰ. καὶ ἐξολοθρεύσω] ργαεγηῖτι. λέγει Κυριος ΧΊ. εἰ ἐχτενπείμαὖο 
σιων τῶν υἱῶν 19, 74) 82, 93, τοῦ, τοϑ, 120, 134., Οομηρί. ΑΙά, Αὐγ. καὶ ἐξολ. τὸ σπέρμα σ8] εἰ ἀεϊεδο Μένιεπ ἔεπσι ὅγτ. Βατ- Ἠεῦτ, 
Ἄπη. 1. Αὐπι. ἙἘά. Ἰσραὴλ] τῶν Ἰσραηλ Χ,, τ 8. ἐξολοθρεύσω] ἐξολεϑρευσω Χ. τὸ σπέρμα σου καὶ), 12:1... καὶ 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἑνατῇ ἵνα τί γὰρ ὙΒεοάοτεῖ. Ο. 7. ἴπ τ εξ. Σὺ τὸ σπέρμα οἴκε πατρός σὈ} κα 242. οἶἴκα] τῇ οἰκξ. 93. οἴκου 
δὲ ἱνατί Θεοῖς. ἱνατί δὲ ϑίαν. Οἶτορ. καὶ ἱνατί σὺ 8ιαν. Μοίᾳ. πατρός σου] τοῦ σατρος σου 64. τοῦ οἰκου τοῦ ττᾶτρος σου τοϑ, 
ἰκξέοθλεψας] ἐδλεψας 242. ἐπεδλέψατε ΑἸΙεκ. ἐπὶ τὸ ϑυμίαμά με Οοπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἰ, τοατρός σ5] τῇ πατρὸς σε Χ, ΧΙ, 44) 
καὶ εἰς] ἐπὶ τὸ ϑυσιαφξήριον. με, καὶ ἐπὶ τὸ ϑυμιαμα μδ, καὶ ἐπὶ τό, 74, τοῦ, 119) 120, 134» 144) 1ς8, 236. κε. Νίο. -Ἡ καὶ ἐπιδλεψεις ὅν» 

246.ὀ καὶ εἰς τὴν] καὶ ἐπι τὴν Χ, τς, 719. 93») 1οϑ, 158. Οοπιρί. κχραταιωμα ναὼν ἔπι πᾶσιν οἷς ἀγαϑύνει τὸν Ἰσραηλ. καὶ εχ ἔφξαι 

Ὑπεοάοτεῖ, Ιου. εἰς, καὶ εἰς τὴν ϑυσίαν μ8} 82. κα εἰς τὴν ϑυσιαᾶν τρεσδυτῆς ἐν τῶ οικὼ σξ. 19. -ἐ εδάεῃη, πἰῆ ἐπιδλέψει, Οὐτηρὶ. τα 
μου 24ς. μᾶθεῖ μα ἴῃ Ἄμαγαέξ. πλίποτε ΑἸεσχ, ϑυσίαν με ἀναιδὲ}])  πατρος σα. καὶ ἐπιξλεψει κραταίωμα εν πασιν οἷς αγαϑύνει τον Ισραηλ 
ϑυσίαν μις ἀναιδῃ, ἀναιδεῖ 2426. ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ] πονηρῷ ὀφϑαλ- ςς. -Ἐ καὶ ἐπιδλέψει κραταίωμα ὧν (8) ἐν πᾶσιν οἷς ὠγαϑύνει τὸν 
μῷ Απῇ. σ. πῃ. Ἐάὰ. αν. Οἴἶζγορ. τὰς υἱός σε} τες υἱῆς. μεὲε Ἰσραήλ. 82. τῇ πατρος σε' καὶ ἐπιδλεψει κραϊαιωμια ναὼν εν σασιν " 
247. τὲς υἱὲς τὰς ἑαυτῇ δίαν. Οἴτορ. ἐνευλογεῖσϑα!] ἐνευλο. οἷς ὠγαϑύνει τον Ἰσραὴλ καὶ οὐκ ἐξ! τσρεσθυτὴς εν τῶ οἰκὼ σου 93. 
γισϑαι 93. ενευλογηϑης 247. ἐν εὐλογεῖσϑαι (β.) ΑΙεχ. Ὑμεοάο. -{ καὶ ἐπιδλέψει κραταίωμα ναῶν ἐπὶ πᾶσιν εἷς ἀγαϑυνεῖ (Πς) τὸν 
Τεῖ, ἰος. οἷ. ὠπαρχῇς]} ἀπαρχὴν Χ, ΧΙ, 445 71, 745 82,93) τοό, Ἰσραὴλ καὶ οὐκ ἔγαι πρεσξύτης ἐν τῷ οἴκῳ σου τοϑ. 

Π χοϑ8, 120, 134) 1445) 242,.244. 24ς. Οοπιρὶ. ΑΙά. Ὑεοοάοτει. 1. οἶξ. ΧΧΧΊΙ. οὐκ ἔργα!) οὐκ ἐξὶ τοό. μὴ ἔςαι Ατη,. 1. Ασην. Ἐὰ, 
Αγην. :. Ἀπῃ. ΕἘά. π᾿ ὠρχὴν (0) ό4. ἀπ᾽ ὠρχῆς (ἢς) ΑΙεχ. ἔγαι σοι] α σοι ΧΙ, 93. Αττη. 1. Απῃ. Εά. Οεὸγρ. 8.3ν. εγαὶ σου 
2τγιπεϊεαε Ἀὰρ. πάσης--ἐμπροσϑέν μῈ] πασὼν ϑυσιῶν ἣ ἐξὶν ἐμ- 447. ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἶς, ἢς, σὰπιὶ σον ἱπίοτ Ὡποοβ, Αἰθχσυ. ἐν οἴκῳ 
προσϑίν με Ατγπι. 1. Απη. Ἐά, τὰ Ἰσραὴλ] α τε 11, ςό, 93, 108, μου] εν τῷ οἰκῳ μου ΧῚ, 19, 82, 93, 108, 1τ9. Οοπιρί. εν οἰκὼ σου 
110) 121) 123) 144) 236, 242, 246, 247. (ογηρ]. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. καὶ οὐκ ἐᾶι σοι τρεσθυτῆς εν οἰκὼ μου τς8. ἐν οἴκῳ σου ΑΙά, Αἰεχ. 
ὙΒεοάογεί. ἰ. οἴ, τῳ Ἰσραὴλ ΧΙ. εν Ἰσραὴλ 44) 745 τοῦ, 120,134..0 Ατηϊ. τσ. Ασηι, Ἑά4. Θεογρ. 8[αν. μου Ὑπεοάοτεῖ. 1. ο΄. πταάσας 
λ44,)534ς. ἱπ ἤγαοί Αὰρ. ἔππροσϑέν με] -ἱ- καὶ ἐσϑιει τας παρ. τὰς ἡμέρας] καὶ εἐπιδλεψει κραϊαιωμα ἐν πᾶσιν οις αγαϑυνει τον 1σ- 
χας ΧΙ. ἐμπροσϑὲ μὲ 134) 144. ραηλ, καὶ οὐκ ἐγᾶν τρεσθυτὴς ἔν οἰχῳ σου πάσας τας ἡμέρας 247. 

ΧΧΧ, τάδε λέγει] ταδὲ εἰπε 1, 44, τό, 64, 74, 92, 130, 124, Ργορπιῖττ, καὶ ἐπιδλέψη κραταίωμα Μαὼν (με ὧν 111.) ἐν τοᾶσιν οἷς 
144) 346, 247. ΑἸεχ. ὧδε λέγει Αττη. τ. Ατγπγ. ἘΔ. α τάδε δος. ἀγαϑυνεῖ τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ οὐκ ἔςαι τορεσδύτης ἐν τῷ οἴκῳ σου [Ὁ δὶς 
ὧδε εἶπε δῖαν. Οἷἶτορ. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] α ο Θεος τοΒ. ὁ Θεὸς τῇ᾿σξΟ Αἰεχ. καὶ ἐπιδλέψει κρα]αίωμα ὃν ἐν πᾶσιν οἷς ἀγαϑύνει τὸν Ἰσραήλ. 
Ἰσραὴλ Οεοῦρ. Εἶπα] εἶπας ΧΙ. εἰπὸν 19, 82, 93, 108. (οπΊρ[. καὶ οὐκ ἔςαι τρρεσξύτης τάσας τὰς ἡμέρας ἐν τῷ οἴκῳ σου ΤἸπεοάοτεῖ. 
Ὑεοάοτεῖ 1. οἷξ, α 247. εἴπας εἶπα (ουτη εἶπα ἴῃ οδαγαξὶ. τηΐποσθ) . εἶϊ. καὶ ἐπιδλέψη ταχὺ τὸν ἀντίδικον ἐν πάσαις ἐγαϑοσύναις ἃς 
Αἰεχ. ργβεπηῖ, καὶ λέγει Θεοῦ. Ργδεπητς, λέγων 8ι“ν. Ὁ οἶκός ποιήσει Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραὴλ καὶ μὴ ἔραι τορεσξύτης ἐν οἴκῳ σου 
σε--ἴως αἰῶνος] ο οἰκὸς τ πᾶτρος σΒ καὶ ὁ οἰχος σε διελευσονται ω- πάσας ἡμέρας. Αγ. τ. τ. Εά. καὶ ἐπιδλέψη ἀντίδικόν σου ἐκ τῷ 
πίον ἐμὲ εως αἰωνος ξ6. ἧς, πΙῇ ἐνωπιον μᾷ, 246. Ὁ οἷκός σε καὶ] οἰκήμαῖ: ἀγίῳ ἐν τάσαις ὠγαϑοσύναις Ἰσραὴλ αν. Οἶτορ. Εἰ οἱ- 
148. ΑΩὋιελεύσεται!] διελευσοῦαι τ9, 64» 82, 95, 93, τού, 119,0 «ἰεὀὶς κενικίωπι ἐμπμπα ἐπ ἐορερίο ἐπ ππίσεηβε ῥγοίβεγὶς Π7αεὶ, Ψαρ. ἐν 
144, 216, 242, 247. (οη!ρ!. (αι. Νίς. Ὑεοάοτεῖ. ἰος. εἶτ. Αππ. τ. τάσαις ἡμέραις. Καὶ ἐπιδλέψη κραταίωμα μου ἐν πᾶσιν οἷς ἀγαϑύνει 
πῃ. Βά. ἐγαηβόμη! ΑῸρ. ἐνώπιόν με] ἐνωπιον ἐμα 64, 93, το. τὸν Ἰσραὴλ, καὶ οὐκ ἔςαι πρεσβύτης ἐν τῷ οἴκῳ σε πάσας τὰς ἡμέρας. λ΄ ὦ 
(ὐοπηρΡ]. εἐνωπίον σου 247). καὶ νῦν φησι] καὶ γὺν ὄχ ὅτως φησι 10, δῖαν. Μοίᾳ. 

, ραν ᾽ ε! Ἁ ᾿ Φ 3 82, 93. τοβ, 1ς8. καὶ νὺν ἔχ, ὅτω, φησὶ ΤΒοοαογοῖ. 1, οἷκ. καὶ ΧΧΧΊΠ. Καὶ ἄνδρα] καὶ ἐπὶ ττάντα ἄνδρα δῖαν. Οἴἶζτος. Καὶ 
γὺν φησι Κύριος] καὶ ἀλλὰ νῦν φησιν ὃ Κύριος Οεογρ. ἀλλὰ νῦν" εἶπε ἄνδρα οὐκ], οὐκ 29, ς2, ξς, 64) 119, 123, 144.) 236, 242, 444, 246. 
Κύριος (ἢς) 8!αν. Οὗτος. φησὶ Κύριος, Μηδαμῶς ἐμοὶ] μηδαμως αὶ. Νίο. καὶ ανδρω ον οὐκ 44) 74) 82, 93», 108, 120, 1345) 2άς. 
φησιν Κυριος Ξς. Μηδαμῶς ἐμοὶ] α ἐμοι Χ, ς2, 123, 1.8, 2326, Οομμρί. καὶ ἄλλον οὐκ Αγ. Ἑά. οὐκ ἐξολοθρεύσω σοι] ον εκ εζο- 
(244. αὐνϊξ. ἴῃ ππᾶγρ. Ὁ αἱ. τη.) 24ς. (δὲ. Νῖς. κᾳ 71. -Ἑ εχ ὅτως λοϑρευσωσιν 19) 1οό6. εαίεγημίπαδο εἰδὴ Αὐρ. Καὶ ἐξολοθρεύσω σε 
64, 92, 144. μὴ δαμὼς (β0) 242. Νεφιαφκαπι: Αυρ. μηδαμῶς ϑίαν. Οἷἶτγορ. ἐκ ἐξολοθρεύσω σοι ὠπὸ] ἐξολεϑρευσω ἀπο Χ. εἶο- 
γένοιτο ἐμοὶ Ατπι. τ. Αγηι. ἘΔ, (ξογρ. μηδαμῶς γένοιτο τᾶτο ἐν ἐμοὶ λοϑρευσω εκ ΧΙ, τς8. εξολοϑρευσω απὸ τό, γι. ἐξολοθρεύσω σοι] 
5ιαν. Οἴἶτοσ. Μηδαμῶς ἐμοὶ, ὅτε ὠλλ᾽ ἢ] αλλ᾽ ἡ οτι 29Ω. ὅτι κσοι 121. Ασῆι. 1. Ασγη. Εα. ϑυσιαφηρίου μὸν} -- πασας τας νον 
ἀλλ᾽ ἢ] α οτι 74). 92», 134γ) 144. ΤὨΡοάοχεῖ, 1, οἶς. αλλ᾽ ἢ ὁτι 123. ἡμεροις 20. κιὼν λιμὸν 447 τοῦ, 120, 1349 24). ἐκλείπειν] ἐκλι- 



χεῦ. 1]. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

34. πᾶς περ σσεῦον οἶκε σὰ πεσᾶνται ἐν ῥομφαίᾳ ἀνδρῶν. Καὶ τᾶτό σοι τὸ σημεῖον ὃ ἥξει ἐπὶ τὸς 
45. δύο υἱός σου, ᾿Οφνὶ καὶ Φινεὲς, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἀποϑάνδνται ἀμφότεροι. Καὶ ἀναςήσω ἐμαυτῷ 

: ν ὰ ΄ .» -. » ὦ ο. 7 ἱερέα πτιφον, ὃς πάντα τὰ ἐν τῇ χαρδίᾳ μου χαὶ τὰ ἐν τῇ. ψυχῇ μου ποιήσει" χαὶ οἰκοδομήσω 
36. 

. γᾶντο βλέπειν. 

Οφὼν 10) 82) 93) τοβ. ΟΡ]. ὙΓΠεοάοτεῖ. 1. οἷς, 

)» κν. “, Ἃ Ν δ ΄ 5». 2 “ ΄ νι ε͵Ζ 
αὑτῷ ΟἰΧΟΥ μὸν ὁ χα! οἰελεύσεται ἐνωπίον Χύ Ὁ κοῦ “σΖασᾶς τὰς ἡμερᾶς. 

ἂἂ »ν ε 

Και ἐςᾶι ὁ στε: 

σεύων ἐν οἴχῳ σου, ἥξει προσχυνεῖν αὐτῷ ὀξολξ ἀργυρίου, λέγων, Παράῤῥιψόν με ἐπὶ μίαν τῶν 
ἱερατειῶν σου φαγεῖν ἄρτον. 

ΚΑΙ τὸ “παιδάριον Σαμβὴλ ἣν ΛΟΤΟΟ ΡΟΝ τῷ Κυρίῳ ἐγώπιον Ἣλὶ τῷ ἱερέωρ' χαὶ ῥῆμα Κυρία ἣν 

τίμιον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, οὐχ ἦν ὅρασις διαςέλλεσα. ᾿Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, 

καὶ Ἣλὶ ἐχάϑευδεν ἐν τῷ τύπῳ αὐτῇ, χαὶ οἱ ὑφυϑαλμοὶ αὐτῷ ἤρξαντο βαρύνεσθαι, χαὶ οὐχ ἠδύ-- 

ναῷ, οὗ ἡ χιξωτὸς τοῦ Θεοῦ. 

«εν 11, ποιήσω ἔκλρίτειν το, 82. (οπιρῖ. 
120, 134... ποιησὼ ἐκλιπεῖν 93, 84ς. ἐκ 
ἵϊ. εἴ είν) 242. ἄλλ᾽ ὥς τε ἐχλείπειν ΑἸά, 
αὐτξ] κὲ ἐδ οεῖαπε οομἶϊ εἴως Δὰρ. μὲ εαἰΐωηπι οδάμοαπε οομδὶς εἴως ὅγγ. 

Βαγ- Ηδεδτ. καὶ ἰξολόϑρευσιν ὀφϑαλμῶν αὐτὰ ποιήσω δῖαν. Οἴἶτος. 
τὸς ὀφϑαλμὲς αὐτῷ} -ἰ ποιήσω ΑἸΙά. τὲς ὀφϑαλμές σου Οεογρ. 

καταῤῥεῖν] καϊαρεῖν τού. χατααιρεῖν 247. καταῤῥεῖν τὴν Ψυχὴν 
αὖτ] εἰ ἀρβμαι απίπια εὐας Αὐρ. 

Οἴἶτοσ. καὶ πᾶς] καὶ παν 2472. καὶ πᾶς---ἀνδρῶν) εἰ ογιπῖς 
φυὶ υἱμρεγενῖι ἐκ ἀἰονιο δὰ ἀἰεεϊ ἦε ἐπ 5ἰαδὲ υἱγογμι. ϑγγυ, Βα- ἩΌγ. 

χαὶ τᾶς. περισσεύων] καὶ πᾶν τὸ περίσευμα (Άς) πλῆϑος 19. καὶ 
τᾶν σεριίσσευον 745) 134. ΑΙεχ. καὶ πᾶν τὸ περισσευον τληϑους 82. 
καὶ πᾶν τὸ περισσευον πλῆθος 93. 158. καὶ πᾶν τὸ περισσεύων (6.) 
πλῆϑος τοϑ. καὶ πᾶν τὸ περισσεῦον Οοπιρί. εἰ ομιπὲς φεὶ ἡ βιρετανετί! 
Δυς. κἀὶ πάντες παραλειπόμενοι Απη. 1. Ατπι. Εά. χαὶ σαντες 
περισσεύοντες τοῖς. δῖαν. ταερισσεύων οἶκε] τερισσευων οἰκος Χ. 
περισσευων ἐν τῳ οἰκῳ ΧΙ. οἴκου σ8] τῇ οἶκε σὰ 19, 82, το, 18. 
ΟὐοἴΡΙ. εν οἰκῳ σοὺ ς6. τὰ οΟἰχξ 93. πσεσᾶνται} τσεσειται 10, 

935 τοβ. Οοπιρί. 
ΧΧΧΙΡ. Καὶ  τατό 6 σοι] κακαὶ τῶι. Καὶ τᾶτό σοι τὸ σημεῖον) 

καὶ τῶτο σημεῖον ἔςαι σοι Αττ). 1. Αττη. Εά. καὶ ἰδὲ τῆᾶτο σημεῖον 
σοι Θεοῖς. ἥξει] ἥξαι 111. υἱός σου] -Ἐ τατὰς 11, Χ, ΧΙ, 

195) 295) 44) 52», 56, 71) 747) 82) 92, 93, τού, 108, 110) 120) 121) 
123,9 134) 144) 1.8, 456, 242) ,2344» 545, 246, 247. Οοπρ!]. ΑΙά. 

Αἰεχ. σαι. Νίο. Θέ ογρ. δῖαν. ἤπιοι ἐμὸς ἦος Αὰρ. Ὀφνὶ] Οφνει 
(ᾶς ἰηῖα 11, 64, 93. Ο82ι. Νίο.) 121, 1ς8, 246. προς Οφνι 247. 
πρὸς Ὀφνεὶ ΑἸεχ. Ὀρφνὶ καὶ Φινεὶς} Ὀπνὶ καὶ Πενεὲς Ατπι. 1. 
Ατῦ. Ἐά. Ὀπνὶ καὶ Πινὲξ Οεογρ. ἐπὶ Ὀφὶν καὶ Φινεὸς ϑῖαν. Οἴτορ. 

ἐν μιᾷ ἡμέρῳ] ἡμέρα μιᾶι (ἢς) 236.Ὁοι μιᾷ ἡμέρᾳ] Ὑτ, 11, Χ, ΧΙ, 
445 τς, τό, 64, 719 829) 93.» τού, 119) 120, 121) 1347) 1447) 158, 242, 

“46, 447. Οομηρὶ. ΑἸεχ. δῖαν. ἀμφότεροι] -᾿ ἐν ρομφαια ἀνδρων 
ΧΙ, 19.) 64. 82, τοϑ. (244. τιᾶγρ. δὺ αἱ. τη.) “Ἐ ἕν τῇ ρομφαια ανδρων 

93. εἰς ἣν Θεογς. ῥομφαίᾳ ἐπιτοαυτό δῖαν. Οἶτορ. 
ΧΧΧΝΜΝ. Καὶ ἀναςήσω] καὶ ἐγερῶ ( βμείιαδο) ϑίαν. Οἶτορ. 

ἐμαυτῷ] ἐμοὶ Απι. 1. Απῃ. ΕΔ. α Θεοῖς. ἔν τόπῳ αὐτοῖν ϑίαν. 
Οἴἶτορ. ἑαυτῷ ϑ8ίαν. Μοίῃ. ὃς πᾶντα] οςιὶς παντὰ 44 64, 74» 

τού, 180, 1345 1445.344. τῶ ἐν τῇ ἢ καρδίᾳ,--ψυχῇ μ5] ἃ ἐν καρδίᾳ 
μὲ καὶ ἐν τῇ ψυχῇ με Απῃ. 1. Απῃ. Ἐὰ. ἐν τῇ ἢ καρδίᾳ] τη τς. 
χαὶ τῶ ἐν τῇ ψυχῇ μου] α τὰ 44. α ἀῶτ. αὐτῷ} ἢ ἐμαυτῷ ΑἸά. 
καὶ ἐλ δια εἰ ἐγαηβότ! Αὐρ. ἐνώπιον χει») ἐνώπιον τῶν χρι- 

ἐνώπιον ΙΞΞ μ8] 
χριςε Ξ χριξων 

ἜἝ ποιησὼ 445 74, τοῦ, 

ἐχλείπ. τὲς ὀφϑ. 

ἐνώπιον μου 4“4ς. ἐνώπιον Κυρίς μου 8ῖαν. Οἰἶτορ, 
(64. πιατρ. υἱ ἘΔ.) ἴμ ομαγαέξ. πιΐπογε Αἰεχ. κυριβ τ21. πάσας} 
εἰς πάσας ϑῖαν. τὰς ἡμέρας] τὰς ἡμέρας [μ8] ΑΙεχ. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἔςαι) μαδεῖ καὶ ἴῃ ομαγαίς. τίποτε Αἰεχ Καὶ 
ἔραι ὁ περισσεύων] καὶ ἐται πᾶς ὁ Ὑπολελεββενι 10. 82, 93. Οομρὶ. 
Εἰ ἐγ! φεὶ Μιβεγανεγῖ! Δυρ. καὶ ἔςαι πᾶς ὃς τπερισσενῃ Ατπι. Εά. 

ὁ περισσεύων] ο υπολελειμενος ΧΙ, 29, τοϑ,1 ς8, ΔΙά. ρμγαιτῖ, πὰς 
44) 74, τοῦ, 120, 134, 247. ΑΙεχ. Αγπ). 1. ὁ ὑπολελϊμμένος (0) 
71. ὃ περισσεύων ἐν] ο ἀπολελειμμένος Χ. τοερισσεύων) τερισ- 

σεύω (ἢ) “4ς. ἐν οἴκῳ σου] α σου 11, 21: ἐν τῶ οἰχὼ σοὺ 10, 

64. 71, 82, 93. 108, 144) 244. 24. (πρὶ. Αἰά. ἐκ τοῦ οἰκου σου 

55: ἥξει ̓προσκυνεῖν"-ἀργυρίου ἥξει εἰς προσκύνησιν αἰτῶν οἰργύριον 
καὶ ἐγκρυφίαν ἄρτον δῖαν. Οἴΐξτορ. προσκυνεῖ» προσχυνήσαι 93. 
108, 123) 247. ΟΟπιρί. ΑΙεχ.υ προσκυνεῖν αὐτῷ] προσκυνῆσαι 19. 

«« λείπειν (ῆς : ρο κ ἀπᾶ 

ἵνα χατάῤῥῃ ἡ ψυχὴ αὐτὰ ϑῖαν.. 

Καὶ ὁ λύχνος τ Θεδ πρὶν ἐπισχευασϑηναι, χαὶ Σαμουὴλ ἐχάϑευδεν ἐν τῷ 

Καὶ ἐχάλεσε Κύριος, Σαμουὴλ Σαμουήλ" χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδοὺ ἐγώ. 

ἐξολξ] εν οδολω 24. ὀθολὲ ἀργυρί.] ἐν τῶ εν! ὁδολω ἀργυριξ καὶ ἐν 
αρτὼ ἐνὶ το. βολξ ἀργυρίε (80) καὶ ἐν ἄρτῳ ἑνὶ 44, τοό. -Ἐ καὶ εν’ 
ἄρτῳ τό, 346. -Ἐ και εν ἀρτω ἕνι, 74; 929 120, 1347γ158,247. εν οθολῳ. 
ἀργύριου καὶ ἄρτῳ ἕν; 82. ἄς, ἡ " ἀρτῷ, 93. τοϑ. Οὐπηρὶ. ΑἸεχ. 

οδοῖο ᾳγρεκίὶ Αὐρ. ὀΐξολξ ἕ ἑνὸς ργυρίε: καὶ ἰγκρυφίω, ἑνὸς ἄρτε Αγπι. ̓  
Ασαι. Εά. -Ἐ καὶ ἐγκρυφίου ἄρτου Οεοῦσ. τ καὶ ἄρτου ἑνὸς ϑἷδν. 

Μοίᾳ. λέγων] καὶ λέξει Αττι. 1. Αται. Ἐὰ. καὶ λέγει Θεοζς. 
ϑίαν. Οἷτορ. πΠαραῤῥιψον] τυαῤῥαρειψαῖε (Ως) Χ. παραριψατε 
1:8. τταράριψον ΑΙοχ. . Παραῤῥιψόν με] α με 93. Θεοσρ. ͵αὅα 
"πε Αὐρ. ἐπὶ μίαν] εἰς μιᾶν 24ς. ἷπ ἡπᾶπὶ ῬαΥΊ ΘΠ Αὐρ. ἐπὶ 
μίαν τῶν ἱερατειῶν σου] ἐναντίον τῶν μραΐιῶν σοὺ 93. εἰς τόπον ἕνα 
τῆς ἱερατείας σε Ἄτσαι. 1.  Ἅπη. Ἑὰ. πρὸς μίαν ἱερατείαν σου δἷαν. 
Οὔτος. πρὸς μίαν ἐκ τῶν ἑερατειῶν σον ϑῖλν. Μοίᾳ. 
τειῶν---ἄρτον) υαεεγάοιὶϊ, ἐπὶ, πιαπάμεαγε βάπεπι. Αὐρ. ἑερατειῶν} 
ἐερατιὼν Χ. ἑερατοιῶν σου φαγεῖν} ἱερατειῶν, τοῦ φαγεῖν, συπὶ τῷ 
ἴῃ ομαγαξξ. τηΐπογε, Αἰεχ. φαγεῖν] τε φαγειν το, τοβ, 123. ΟΟΠΊΡΙ. 
δῖλν. Μοίᾳ. ἵνα φάγω Ατηι. τ. Ασηγ. Ἐὰ. 
19) 82, 93» 108. ϑίαν, Οἴἶτορ. 

τῶν ἑερῶ- 

Ι. Καὶ τὸ παιδάριον Σαμουὴλ] τὸ δὲ παιδάριον Σαμοϊλ ϑἷαν. 
Οὔἶτορ. λειτουργῶν] λειτεργεν 64, τοϑ. ΟΟΙΏΡΙ. ἐν λειτουργίᾳι 
Απη. 1. Ατῃ. Ἐὰά. τῷ Κυρίῳ] τῷ τροσωπὼ Κυριου ςς. ἐνώς- 
πιον} ἐναγτιον 64,.344,24ς.. ῥῆμα Κυρί] βτπιο οπεϊκὶ Ἡ]οτΟΠΥ ΠῚ. 
ἣν τίμιον] ἥν ἐν αὐτῷ Ορ. Οτ. Ερἢγ. ϑγγ. τι. Αστιν. τ. Ασηι. Ἑά. 
τίμιον) σπάνιον ἴπᾶγν. Χ.  ἠἡμέραις ἐκείναις] ΤΥ. 8[αν. 
Ῥιϑουν τ. καὶ 134. πῃ. τ. Ατη. Εα. 

Ἀπ. 1. Απτῃ. Ἐά. 

ἼΣ ἐν τῇ ἡμέρᾳ. ἐκείνῃ} ἐ ἐν ταῖς ἐκείναις ἡμέραις δϑίαν. Οἰἶϊορ. 

καὶ Ἡλὶ] αὶ καὶ 44. χαὶ Ἡλὶ ἐκαϑευδὲν] ἐκάϑευδὲεν Ἡλὶ Ατηι. 1. 
Ασηι. Εἀ. καὶ ἐκχάϑευδὲν ὁ ᾿Ελὶ ΟΘεογρ. Ἠλιὶ ἐκαϑέζετο 81αν. 
Οὗἶτορ. ἐκαάϑευϑεν] ῥυΐυβ Ἰερεδαῖυγ ἐχαϑητο, ροΐεα δΌ απιφυα 
τλΔηῸ οοιτεθζυπι. 1. τόπῳ αὐτῷ] τόπῳ αὐτὰ (ῇς νεῖ. 9.) ΑΙεχ. 
βαρύνεσϑαι) αμαυρεσϑαι το, τοϑ. Οοπηρὶ. βαρυνεσϑε93.. ἠἡδύ- 
γαντο] εἐδυναντο 445) τοῦ, τοϑ. ηδυνατο τό, 92, 123, 1ς8, 247. Αἴεχ. 
(αι. Νίς. Ορ. σι. Ἐρῆγ. ὅγε. Ασῃ). 1. Αση. ἘΔ. ᾿ ἐϑυνατο 93. 
Οοιρὶ. 

11. Καὶ ὁ λύχνος---ἐπισκευασϑῆνα!] Καὶ σερὶν οὐκ ἐσξίσϑη ὃ ὁ 

λύχνος τὸἪὟ Θεὲ διαν. πρὶν] τρινὴ 64. 1445) 345. ΑΙά. 

ἢ 92, 244. πρὶν ἐπισκευασϑῆναι) πριν ἡ χαϊασκευασϑηναι 10», 
82. Τμεοάοτεῖ. Ο. 8. ἰπ 1 Ἐς. Ορ. συ. Ερῆγ. ὅγτ. πρὶν ((ο) 
κατασχευασϑῆναι 93. τορὶν ἢ κατασξεσϑῆναι ΟΟμπηρΪ. 
ἐσδεσμένος Ατηγ. 1. Ατπι. Ἐά. ἐπισκευασϑῆναι) κατασκευασϑηναι 

τοϑ. ἐπισκευασϑὲν (ἢς) 247. καὶ Σαμεὴλ] α καὶ 120. καὶ ἃ 
Σαμοὴλ Οεοτρ. καὶ Σαμοὴλ 8[ν. Οὗἶτογ. ἐν τῷ ναῷ] εν τῷ οἴκῳ 
11. -Ἑ Κύριον 19, 445 745 93. 1οό, 120, 123» 134) 247. Οοπρρὶ. 

ΑΙΔ4. Αἰεχ. Ορ. Ογ. Ἐρῆγ. ϑγγ. Θεογρ. ϑίδν. -᾿ τῷ Κυρίᾳ Ατηι. τ. 
Αγπι. Ἐά. ὶα κιξωτὸς} ἦν κιδωτὸς ΧΙ. ἦν ἡὶ κιδωτὸς 10, 82, 93» 
τοϑ, 123, 226. Οομρὶ. ΟΡ. ΟΥ. Ερῆγ ὅγ.. Απῃ. :. Απῇ. Ἑάὰ. 

τὸ Θεδ] - καὶ κατεςὴ καὶ ἐχάλεσε 144. -ἕ εκατεςὴ ι:8. 
ΙΝ. Καὶ ἐκάλεσε] καὶ εκατεςὴ καὶ ἐκάλεσε Χ. 

ἐκάλεσε ΧΙ; το, ζς) 82, 93) [ο8, 244, 24ς. 

(64. πιᾶγρ. εκωλεσε) Ἁ]ά. 

οὐκ ἣν] 

διαςέλλουσα] ἣ διέίςελλεν 

οὐκέτι ἦν 

χαὶ κατεςὴ καὶ 
και κατέξη και ἐλαλησε 

καὶ κατέςη Σαμεὴλ, καὶ ἐκάλεσε Ορ. ΟΥ. 
Ἐρῃ. ὅγε. Κύριος] - καὶ λέγει Ατπι. τ. ἄγη. Εά. -Ἑ λέγων ϑ8ἷαν. 

Οἰἶτορ. Σαμεὴλ Σαμεήλ] τον Σαμουηλ 247. Σαμοὴλ, Σαμοήλ 
(ἢῆς νεῖ. 6.) (εογρ. δῖαν. Οἷἶτοσ. Σαμεῆλ 2] Χ. 

ἄρτον] -[- Κυρια ΧΙ, 

πρὶν α 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚῈ Φ. Π|. 

Ἂ - 5-».»νὉΦὦὉ»} ΄ ΄ Η “ῳ ς9.»ϑ “2 ΄ » 

Καὶ ἔδραμε πρὸς Ἡλὶ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδοὰ ἐγὼ ὅτι χέχληχάς με" καὶ εἶπεν, ον ΧΕΡΛΉΣΚ ΕΣ Ὁ): δ. 

φςρεφε, χάϑευδε' χαὶ ἀγέςρεψε χαὶ ἐχάϑευδε. Καὶ τροσέϑετο Κύριος, καὶ ἐχάλεσε, Σαμουὴλ. 6. 
ες ΄ ποσῷ 3 ΣΝ ’ ΕΝ ᾿ : Ν᾿ 

Σαμϑήλ' χαὶ ἐπορεύϑη σρὸς Ηλὶ τὸ δεύτερον, χαὶ εἶπεν, Ιδὲ ἐγὼ, ὅτι χέκληκάς με". χαὶ εἶπεν, 
3 » ΤΌ ΝΪ, ἃς ἰδ ἝΝ ᾿ -ς 9 : ρὸ 9 

Οὐ χέκληχά σε, ἀνάςρεφε, χάϑευδε. Καὶ Σαμεὴλ πρὶν γνωνᾶι Θεὸν, καὶ ἀποχαλυφϑῆναι αὖὐ- 
«-ος 2 9 ΄ ᾿ ςς 5. ΄ .»ἷ 7 

τῷ δῆμα Κυρίου. Και προσέψετο Κύριος χαλέσαι Σαμουὴλ ἔν τρίτῳ" χαὶ ἀνεςη καὶ ἐπορεύθη 
͵ Ξ -- ε Ν »» ΄ ΄΄.΄ 

πρὸς Ἡλὶ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ι1δὲ ἐγὼ, ὅτι χέχληχάς με" χαὶ ἐσοφίσατο Ἣλιὶ ὅτι Κύριος χεχληῆχε τὸ 
᾿. ΄ »ν .Ν 7 .. ».ω ΄ 

«παιδάριον, Καὶ εἶπεν, ᾿Ανάφρεφε, χάϑευδε τέχνον" χαὶ ἔςαι ἐὰν χαλέση σε, χαὶ ἐρεῖς, Λάλει, 

ὅτι ἀχάει ὃ δαλό ὶ ἐπορεύϑη ἣλ, χαὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ αὖτ. Καὶ ἦλθε Κύ ὅτι ἀχάει ὁ δδλός σε᾿ χαὶ ἐπορεύϑη Σαμουήλ, χαὶ ἐκοιμήθη ἔν τῷ τόπῳ αὔτ. ύ- 
᾿ «Ν ϑ τ», ἡ ἈΝ ε Ὁ Ν 4 : Ν εκ Σ ἣλ ΔΛάλ Φ 9. “ ε 

οιος χαὶ χατέςη, καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν ὡς ὥπαξ χαὶ ἅπαξ' χαὶ εἶπε Σαμδὴῆλ, Λάλει, ὅτι ἀκὅόει ὃ 
᾿ πὸ ε7 ͵΄ 2.»ϑ 2 ἣν 

δδλός σου. Καὶ εἶπε Κύριος πρρὸς Σαμεὴλ, ᾿Ιδὰ ἐγὼ ποιῶ τὰ ῥήματά μου ἐν Ἰσραὴλ, “παντὸς 

ν. Καὶ ἔδραμε--᾿ Ἰδὲ ἐγὼ] παδεῖ ἴπ Ἔμαγαέξ, τυΐποτε Αἴεχ. - ᾿ιδὲς 

ἐγὼ] ἰδοὺ ἐγὼ εἰμὶ Απῃ. :. εἰμὶ, ἐγὼ Αττη. Εά. ὅτι χέκληκας] 

λα τι 44. τι κεχλῆκας 71) 24:. Ορ. ΟΥΓ. ἘΡἢγ. ὅυῦ. οτι κεχλεικας 

(ας ἰπῆτα) 932. καὶ εἶπεν 25] ὁ δὲ εἰπὲν 82, 939 1ο8. (οΙΡὶ. 

«Ὁ Ἠλὶ ΑΙά4. ϑῖαν. Οἴτορ; “-Ἐ ἰήεπι ἱπίεγ ὑποού βίην. Μοΐίᾳ. καὶ: 
εἶπεν αὐτῷ Ἔλὶ Θεοῖρ. ἀνάςρεφε; κάϑευδε) ἀναςραφε ([. ἀναφρεφε) 

καὶ καϑευδὲ. εἰ ἄς ἷπ νεῖ. 6. καὶ δδάϊτις ἤιρυα. 81. ἀνωςρεφε κῶν 
καϑεῦδε τεχνον Χι, 64.) 02. 93» 1ο8, 144, 24ς. αναᾶςρεφε χῶι καϑευϑε- 
ς1,.71) 123) 236, 247. Οοπιρὶ. (4τ. ΝΊς. δῖαν. ανάςρεφε και χαϑ'- 

εὐδὲ τον καιρὸν 18. οἰνάςρεφε ἐκεῖϑεν καὶ κάϑευδε Αγῃη. τ. Αὐπν. ἘΠ. 

κάϑευδὲ] -Ἐ τοχνον ΧΙ, το. Ορ. συ. Ἐρῶγ. 5.7. κχκάν καϑευδεῖ(χαι 

δἰλάϊηιν ἕαργα δὸ 4]. τ.) 244. καὶ ἀνέργρεψε] καὶ 'ἀπερῥεψε Χ; τ 8. 
καὶ ἀνέςρεψεν ἐκεῖνεν ΑΥτλ. τ. Ἀπη. Εἀ. καὶ ἄνίςρεψε καὶ ἐκάϑευδε} 
Μ χτοὺς με ὯΝ ον 

νι. Καὶ τροσέϑετο Κύρισς]} 18 {οὐ δὶς γ4. καὶ προσέϑετο ετὶ. 
ται. καὶ προσέϑετο Κύριος ἅπαξ ΑἸ. τ. πη. ἙἘά. ἀροσέθϑέετο 

-,Σαμκήλ 2] ὡροσεϑετο ετὶ Κυριος καλεσᾶν τὸν Σαμουηλ 158. 

ροσεϑετο Κυριος ἐπικάλεσαι τὸν Σαμξηλ Σαμξὴηλ 342. τροσ- 
ἔϑετο Κύριος, καὶ ἐκάλεσε] προσέθετο ἔτι Κυριος κώλεσαι τον Σαμδβηλ 

νὰι εκαλεσὲν Χ, 29, 55. ΑἸή. τροσέϑέτο ετι Κύριός καὶ ἐκάλεσε τον 
Σαμδβηλ, καὶ ἐκάλεσε ΧΙ. προσέϑετο Κύριος ἔτι καλέσαι τὸν Σαμξήλ 
Οοιηρὶ. τροσέϑετο ἔτι ὁ Κύριος καλέσαι τὸν Σαμοὴλ, καὶ ἐκάλεσε 
Οεοῦρ. καὶ προσέϑετο Κύριος ἔτι καλέσαι Σαμοὴλ, καὶ ἐκάλεσε 
8ιαν. Οὐἷἶτοσ. Κύριος] Κυρτος ετι “46. Κύριος, καὶ ἐκάλεσε] 
Κύριος ετι καλεσᾶι τὸν Σαμονηλ κᾶἂι ἐχαλεσὲ 10. .5Χ29) 64.» 71) 82, 92, 
93) 1195) 123, 144) 216, 244. Οκῖ. Νίο. Ορ. Οὐ. Ερῆτγ, ϑυῦ. Κύριος 
ετι καλεσαι τὸ (0) Σαμουηλ και ἐκάλεσε το. καὶ ἐκάλεσε) και 
εἰάλεσεν ετὶ 44) 74) τού, 120, 134, 247. ΑΙεκ. ϑίαν. Μοίᾳ.. καὶ 
ἐπορεύθη] και ἄνες Χαι ἀπῆλϑε. 44. καὶ ἀγεζὴ Σ),αμουηλ᾽ καὶ αἰὴλο 

ϑὲν 74) τοῦ, 120, 134. καὶ ἀνέξη Σαμουηλ κάϊ ἐποῤευϑὴ 24. ΑἸεχ. 
ῆς, πῆ Σαμοὴλ, Οεοτρ. 8ϊαν. Μοίᾳβ. πρὸς ἯΛΙ] πρὸς ᾿Ἐλὶ Οεότρ. 

τὸ δεύτερον] ἐκ δευτέρου Χ, ἐς, 64, 719 825 929 93» 
108, 719.) 123), 1445) 158, 236,.2344. 24ς. (καῖ. Νία. ΟΡ. Οτν. Ἐρῆν. 

ϑγγ. εκ τὰ δευτερε ΧΙ. ᾿ς καὶ εἰπεν---κίκληκας ΜΕ} α ομπι ἱπίεγηιοα, 

2λ4. Ἰδὲ ἐγὼ] ἰδοὺ εἰμὶ Αττη. 1. Ασῦν. 4. ὅτι κέκληκας] τι 
Οὐ κέκληκώ 

πέκληκα σὲ] -Κ τέκνον Χ, 

χεκληκᾶς 216, 2Ζ4ς. (δῖ. Νίς. Ορ. Οτ. Ἐρῆγ. ὅγσ. 
σε] εχ! 44- οὐ κεκληκα τεχνὸν 244. 

Ἐλ ΧΙ, 19, 29») 52, 5 5) 64. 715 82) 925).03» 108, 110. 123.) 144. 1.8, 2406, 
324ς. ΟοηὉ]. ΑΙά. (αἵ. Νὶς. ὕσεογρ. δαν. Οἴἶγόσ. τῇ υἱε μον 74, 

τού, 120, 1349 247. Αἰεχ. -Ἐ τέκνον μου Ατπι. τ. Ατπι. Εά. ϑ8ῖαν.: 
Μοίᾳ. ἀνάςρεφε, κάϑευδε] ἀναςρεφε και καϑευδὲ (ἢς νεῖ. 6. Χ, 

τ ΣΙ, 64, 71, 925. 937) 108, 110) 1237 144γ71ς8, 236, 244. 247. Οὐπλρΐ. 

Δ} 1347) 14) 247. ΟΟΠρΡ]. ΑἸεχ. Κύριον 71. 

καὶ τρὶν ἡ αποχαλυφϑηναι Χ, 20, 82, 92) 93, 108, 110, 123, 1.8, 

ΑἸἰ4. (ε. Νῖς.) δᾷς. ἀνάφρεφε καὶ καάϑευδὲ τέκνον Ορ. Οτ. Ἐρῆγ. 
5υτ. ἀνάςρεφε ἐχεῖσεν καὶ κάϑευδε (ῆς νετ. 9.) Αττῃ. τ. Ασπι. Εά: 

Ψ]1. Καὶ Σαμεὴλ] -Ἐ εδαλευε 19, το. Σαμοὴλ δὲ Οεοτρ. 
Α Ἁ Ν Υ - ᾿Ὶ ἰωὰ 

καὶ Σαμοὴλ δὲ δῖαν. Οὗτος. Σαμεὴλ δὲ ϑαν. Μοίη. πρὶν γνῶναι} 

πριν ἡ γνωναι Χ, 29, 44) 82, 92, 937) 108, 119), 1ῶο, 121, 123. 1ςβ, 

244. (ογρὶ. Αἰεχ. δὲ. Νῖς. Ορ. συ. Ἐρῆγ. ϑυτ. τορρινῆ (Π0) γνω-. 
νῶι τό, 24ς. τρρινὴ γνῶναι 6, 71, 74) τοῦ, 134, 144, 516, 247. 
ΑἸά. πρὶν ἔγνω Θεὸν Ατπι. τ. ΑΥπι. ΕΔ, ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ ἔτι ἐκ 
ἔγνω Θεὸν ϑ[ν. Θεὸν] τὸν Θεὸν 44) 74, 82, 92, 93, τού, τοϑ, 

καὶ ἀποκαλυφθῆναι] 

536, 2149 24, 246. Οομρ!. (δῖ. Νίς. καὶ πρὶν ἀποκαλυφϑήναι 
ΧΙ, 52. Αἰεχ. καὶ τρινῆ ἀποκαλυφθῆναι τό. καὶ τρινὴ ἀποκα- 
λυφϑῆναι 64, 71, τ44. ΑἸά, καὶ πρὶν ἢ Ορ. Ὅτ. Ερῆγ. ὅγ.. καὶ 
ἐκέτι ἀποκαλυφϑὲν ἦν Αττη. 1. Ατῃ, Εὰ, καὶ ἀὠποκαλυφϑῆναι--- 
Κυρίου] Ηδῖο ἔππε νἱγριια τταπβῆ χα δ ἷ. πγ. οὐιπὶ ἄρπο οπι ΠΠοηΐ5 ; εἴ 
24 τπλγρίηοιῃ μιαίρεῖιν ον, σ, καὶ πρὴν ὠποκαλνφϑήνε αὐτὼ ῥήμα κυρία. 

τού. τρὸ ἀποκαλύψεως τῇ ρήματος Κυρίου ϑίαν. Οῇγοξ. πρὸ ὠπο- 
καλύψεως αὐτῷ ῥήματος Ἐυρίου 5ϊαν. Μοίᾳ. αὐτῷ ῥῆμα Κυρίου] 
ρῆμα Κυριου τρος αὖον 82, 93; τοϑ. Οοπηρί. Ορ. Οτ. Ἐρῆτγ. ὅγτγ. 

ΨΙΠΙ. Κύριος] Ἔ ἅπαξ Ατίὰ. τ. Ασῃ). Ἑά. ὁ Κύριος Οθογρ. 

καλέσαι} τοῦ καλεσαι ΧΙ, 64; 244. ΑΔ, ετιὶ καλέσαι 29. - -Ἐ ετε 
44. 74. τού, 134. τοῦ καλέσαι ἐτὶ 95, 144- λᾶληδαι 236, 5247. 
Σαμεὴλ} Ὀἷθ9 τοδί ΧῈ, 82, 935 ἴοϑ, εςθ. τὸν Σαμβηλ ὕ4, 92, 144. 

Αἰὰ; τὶ Σαμεὴλ 247. ἈΪεχ. ἐν τρίτῳ] ἐν τ τρί τῶ 134: εκ τρι- 
του 54.4,.247. Ὅρ. Οτ. Ερῆγ. 5... Ασπη. :. ἄπ. ἙἘά. καὶ ἀγέρη} 
αἀ4. -Ἐ Σᾶμόνηλ 85, 93, τοϑ; (περί. Ὁρ. Οὐ. Ερἕν, ϑγυ. κ καὶ 
Θεαγρ. καὶ ἀἰνέςη καὶ ἐπορέύϑη καὶ ἀνὰ ςῶς ἐπορεύϑη ϑῖαν. Οἴξοσ. 

καὶ ἀναςὰς, καὶ ἐπορεύϑη δΙαν. Μοῷ. Ἰδοὺ ἐγὼ} ἰδὲ εἰμὶ Απη. τ. 
εἰμὶ ἐγὼ Απὰ. ἘΔ. - ὅτι κέκληκας} τι κεκμληκος 715 247. Ορ. Οἵ. 
Ἐρῆν. ϑγῦ. - ἐσοφίσατο] συνῆκεν 19, τοϑ. Οοπρὶ. Ατγπί. :. ΑΥπῚ. 
Ἑά. Θεοῖς. δῖαν. Κύριος κέκληκε] Ἐν. Ορ. Ος. Ερῆιγ. δγ. κέ 
χληκε) καλεῖ Αὐπι. ἘΔ. δᾷν. τ᾿ 

1Χ. Καὶ εἶπεν] αὶ εἰπε αυτὼ ΧΙ, {2, 123, 26. Οδ΄. ΝΊς. χαὲ 
εὐπὲν Ἐλι τῷ Σἁμουηλ τὸ, 747)93,) τοῦ, 120, 134. ΟὐμηρΡΪ. - ἢς, 5] 

Ηλει, 82, τοϑ, 247. Αἰεκ. χαὶ εἰπὲ τὼ Σαμδηλ 44. “Ἐ οὐ κίχληκά 

σε Ορ. Θ΄. Ἐρῆτγ. 5ὅγγ. καὶ λέγει Ἡλὶ τῷ Σαμεὴλ Ἄγηι. 1. Ατῆν, 
Ἑά. ᾿Ανάςρεφε, καϑευδὲ] ἀὐαςῥεφείκαι καϑευδὲ 82, τδ6. Ορ. Θ΄. 
Ἐρῆγ. ὅ5.γτ. . ἀντίςρεφε καὶ καϑευδὲ “(ς. ἐῶν καλέσῃ σε] -ἰ- ὁ κα- 
λων Χ, 29, 64, 82, 92, 93) 1οϑ, 144) 1ς8. (244. πιλῦρ. 8δὉ 4]. τη.) 
ΑἸά. ΤἈἨεοήοτεϊ. Ω.-. 9. ἰπ τ Κεσ. Ορ. Θν. Ἐρὴσ. ὅυγ. δϊδν. εν κα- 
λεσει σε χαλὼν ΧΙ, 19, 24. καλέσῃ] καλεσοι τού, καλέσῃ 
σε] καλεσῃ σε ἐτιὶ 447. καὶ ἐρεῖς} α καὶ 44. ὙΓπεοάογεῖ. ἴος. οἷϊ. 
Ατη. 1. Ασπῃ. Ἐκ, χῴὶ ἐρὴῆς 24ς.  Λάλει) - Κυριε Χ, ΧΙ, 44, 

82) 64, γὰ» 85. 92, 949 τοῦ, 1οϑ, 119) 120, 123) 134) 144. 1.8, 236, 

(244. πιάτρ. 80 Αἱ. τη.) 247. Οοπιρί. 414. Αἰεχ. δῖ. Νῖς. Ορ. συ. 
Ἐρῆγ. ὅγτ. Ασπλ. τ. Αὐπι. ἘἙά. Θεοτό. 8ϊαν. λαλη Κυριεσ4ς. - Κύ- 

ριέ μου ὙΠεοάοτει 1. οἷ. ἀκέοι] ἀκοῇ ἀκάεε ζ9. ἀκάσεται ΑΥ̓τ. 1. 
Αγην. Ἐά. καὶ ἐκοιμήϑη--σοιῶ 'π οοπι. 11.] ἰορτιπηγ ἴῃ πηᾶτρ.. [δὰ 
ἃ ῬΥΪΠΊΑ ΤΏΒη1.. 44. 
ΟΣ, καὶ κατέςη} α καὶ Ατηϊ. Εα. κατέςη]} κατεξδη ς5, 216: 

ζαῖ. Νς. ὡς ἅπαξ---καὶ εἶπε] καὶ οὐπι Ἰηϊειτηδά. 44. ὡς ἅπαξ 

καὶ ἅπαξ) ὡς απαξ καὶ δὶς Σαμδηλ Σαμπκηλ 19, 82, 93. ϑῖαν. Μοίᾳ. 
ἢς, πῆ Σαμοὴλ, Θεοῦρ. ὡς απαξ Σαμδὴλ Σαμδβὴλ 247. καὶ 

δπαξ] καὶ δὶς (πιαγρ. Χ.) τοϑ. Ορ. συ. Ἐρῆγ. ὅγι. -Ἑ Σαμδηλ Σα- 

μϑὴλ τού, τ2ο, 134. Οοπρ. Αἰεχ. Ἀγπ). ᾿. ἅσγιῃ. Ἐά. καὶ εἶπε] 
α 74. Σαμουὴλ] ὈΪ5 {οτῖ δὲς 44) 74. Ορ. Οτ. Ἐρῆγ. ϑγ.. Σαμοὴλ 
(ῆς ἱπ8) Θεοῖς. Λάλει] καὶ εἰπε λάλει. 44. -Ἐ Κυριε 93, τοϑ, 
123) 24ς,) 247. ΟΟὔρ|. Ορ. ΟΥ. Ερῆγ, δυσ. Ασπι. Ἐά. Οεογρ. δίαν. 
Οὔἶτορ. -Ἐ ἰάδην ἰηῖοεῦ ὕῆοοβ δῖαν. Μοίᾳ. ὅτι ἄκϑε!} ὅτι ἀκόσε- 
ται Αἴτη. σ. Απῃ, Ἑά. : , 

ἼΧΙῚ, Κύριος] ὁ Κύριος (θεοῦ. Κύριος πρὸς] α 236.- τρὸς 
Σαμϑὴλ], 44. τῷ Σαμεὴλ (Ὁ ῖ. Νίς. ΑΥπι. «. Αἰτη. Εά. πρὸς 

Σαμοὴλ (ἤς ἰπῖτ) δῖαν. Οἴἶζορ. ἐγὼ ττοιὼῶ} εγὼ ποιήσω 44ς. 
ΤΥ. Αγπι. 1. τὰ ῥήματά μου] ργεπιϊί. παντα 247. α με Οουρρι. 
φεγδα πιεα 1 Αιοϊξ, (α]. , τὰ Αστῃ. τ. Ασηι. Εά. ἐν Ἰσραὴλ] προς 
Ἰσραὴλ 121. ἐν μέσῳ Ἰσραὴλ Αττη. τ. Ατγπι. Ἐ4, παντὸς} ὡςε παν- 
τος Χ, ΧΙ], 10,29, 44) ς2, τό, 64. 71, 749 82) 92,93: 106, 1οϑ, 119, 120, 

123) 134,γ1449,) 1.8. 226, 244.,24ξς, 246. Οομρί. ΑΙά. Αἴεχ. (δῖ, Νὶς. 

Ορ. στ. Ερῆγ. 5υγ. ϑ8ῖαν. ὡςεὲ σαντα 247). παντὸς ἀκέοος αὐτὼ] 
εἰ ογαπιὶς φιὶ αμαϊεγὶε ἐα Ἰωιοϊξ, (α]. ὥρε ὅτι τᾶς ὃς ἀκέσῃ αὐτὰ 
Ἄτην. 1. Απὴ. Εα. ἀκδοντος)] ακϑεσαῦ]ος 236. υἱ νϊάετιτ. ἀκχκό- 

οντος αὐτὰ ακδοντος αὐτῷ 449 74, τοῦ, 134- ἀκδοντος ταυτὰ 244. 
ἠχήσει) ἠχῆσαι 93. {ἰππίεπί Ταιοὶξ. (ΑἹ. ὅγγ. Βα- Ηξερυ. ἡχήσεσὶν 

Ατῆν. τ. Ατὐπι, Ἐά. ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτῷ} ἀμφότερα ὦτα αὐτῇ 
Ασηι. 1. Αχη. Εά, ἐν ὠμφοτέροις ὡσὶν αὐτὰ δῖαν. Μοίᾳ. 

᾿ 

δϑ- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

κεφ. 1Π. 

12. ἀχόοντος αὐτὰ, ἤχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτᾶ, 

13: 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

-- 

τ Ἡλὶ Ορ. Οτ. Ερῆν. ὅγτγ. 

3 “,,ὦκν»ὔἢ ᾿ βῷ . - Εν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐπεγερῶ ἐπὶ Ἣλὶ πάντα 
ὅσα ἐλάλησα εἰς τὸν οἶκον αὐτξ, ἄρξομαι χαὶ ἐπιτελέσω. Καὶ ἀνήγγελκα αὐτῷ ὅτι ἐχδιχκῶ ἐγὼ 

9 “ὦ, 9 "Ὁ 3 .ε᾿" 9.ϑ ὁ φ»,. . ᾿ ᾿᾿ ρω 

τὸν οἶχον αὐτῷ ἕὼς αἰῶγος ἐν ἀδικίαις υἱῶν αὐτῇ, ὅτι ἀαχοόλογουντες Θεὸν οἱ υἱοὶ αὐτϑ, χαὶ οὐχ 
᾽ ΄ 2 

ἐγεϑέτει αὐτάς. 

ϑυμιάματι καὶ ἐν ϑυσίαις ἕως αἰῶνος. 

Καὶ ἐδ᾽ ὅτως. ὥμοσα τῷ οἴχῳ. Ἡλὶ, Εἰ ἐξιλασθήσεται ἀδικία οἴκου Ἡλὶ ἐν 
Καὶ χοιμᾶται Σἀμδὴλ ἕως πρωὶ (καὶ ὥρϑρισε ἰδ, 

χαὶ ἤνοιξε τὰς ϑύρας οἴχου Κυρίου" καὶ Σαμϑὴλ ἐφοξήϑη ἀπαγιεἴλαι τὴν ὅρασιν. 
Ἡλὶ πρὸς Σαμεὴλ, Σαμεὴλ τέχγον" χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ ἐ ἐγώ, 

Καὶ εἶπεν 

Καὶ εἶπε," Τί τὸ ἕημα τὸ λαληϑὲν 
πρὸς σέ: μὴ δὴ χρύψης ἀπ᾿ ἐμᾷ" τάδε ποιήσαι σοι ὃ Θεὸς χαὶ τάδε προσϑείη, ἐᾶν. χρύψης 
ἀπ᾽ ἐμδ ῥῆμα ἐχ σάντων τῶν λόγων τῶν λαλησέντων. ἐῶ ἐν τοῖς ὠσί σοῦ. Καὶ ἀπήγ[αιλε Σᾶ-- 

μϑὴλ “Πάντας τὸς λόγους, χαὶ οὐχ ἔχρυψεν ἀπ᾿ αὐτϑ" χαὶ εἶπεν Ἡλὶ, Κύριος αὐτὸς, τὸ Αγ Αν.ν 

Ἐν τῇ ΠΤ ἐκείνῃ ἐπεγερὼ] αὐτου εν τὴ ἡμέρα ἔχεινη. ἐκεγέρω 
74: 

ΧΙ, Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] Καὶ ἐν ἐκείνη ἡμέρᾳ Οεοτρ. ᾿ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπεγερῶ] 1 ἐἴο ἀϊε φκο Δ ψείμαδο Ταιςῖξ, Γι. ἐπεγερὼ) 
ἐγίρω ς5. υπεγίρω 436. ἐπεγρω Ορ. Οτ. Ἐρῆτ. ϑγι. ἐπὶ ἩΔΙ] 
ἐπι 1ηλ 24ς. ἐλάλησα --ἰπιτελέσω] ἐλάλησα: χαι ἔπι τὸν ΟΙΧΟν 
αὖτε ἀρξομαι καὶ συντελέσω 93. εἰς τὸν οἶκον] καὶ ἐπὶ τὸν Οἰκὸν 
1οϑ. Ορ. Οτσ. ἔρῃ. 5.0Γ. ἐπὶ τὸν οἰχὸν 123» 226. (αἵ. Νιῖς. Αστη. 1. 

Ἀσὰ. Ἐὰ. ϑ8ῖδν. Μοίᾳ. ἐπ ἴρηιο ΩΝ Τλιοξ. Οα]. τῷ οἴκῳ δῖαν. 
Οἰδορ. ἄρξομαν--ἀνήγίλκα αὐτῷ ἴῃ ΤΟΙ. ἔςᾳ.] εἰ ἐκ ἀνώναδο ψμ 
ἐγαάϊαὶ εἰ Ταιοϊξ. (ἱ!. ἄρξομαι καὶ ἐπιτελέσω] αρξομαι συντελέσω 
19. ἄρχομαι καὶ ἐπιτελίω ϑίαν. καὶ ἐπιτελέσω] συντελέσω τοϑ. 
ἐπιτελέσω] συντελεσω 82. Ορ. οι. Ἐρῆ. 5... 

ΧΙΠῚΙ. Καὶ ἀνήγγελκα] ὥσπερ ἀνήγγελχα Απη. τ. Ατηη. Ἐὰ, 
ἀνήγίελκα͵] ἀνηνεγκα 11. απηγίελκα Χ, 64) 71, 119, 144, 18, 
“36. ΑἸά, (αῖ. Νίς. ανηγίελη 44, 74, τού, 120, 134. ανηγίειλα 
82, 93, τοϑ. Οοσρρὶ. Ορ. σι. Ἐρβε. ὅγτ: ἀνηγγέλικα (Πς) 24ς. 
αναγίελει 247. ὅτι ἐκδικῶ ἐγὼ τὸν οἶχον αὐτῷ] ὅτι ζητήσω ἐχϑδίκη- 
σιν ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτῇ Ατπι. 1. Ατγπι. Εἀ. ἐκδικῶ] ἐχδικησω το, 
1οϑ, 247. ΑΙεχ. ἐκδικιῶ 123. (πρὶ. ἐγὼ] μαθεῖ 'π οβαγαέξ. πηΐα 
ποῖ ΑἸεχ. ἔτι Ορ. ΟΥγ. Ἐρῆγ. ὅγγ. τὸν οἶκον αὐτῷ] ρῥχρπιῖτί. ἐπὶ 
ΧΙ, 445) 64) 71) 749 82, 92, 93) τού, 1οϑ, 123, 134, 144, 1ς8, 244, 
245. ΑΙά. ΑΙεχ. ἐπ ἄονιο εἴας Τοῖς. Τὰ]. ἕως αἰῶνος] ἕως τῷ αἰῶ- 

νος ΟΡ. Οτγ. Ἐρῆγ. δὅγτ. ἐν ἀδικίαις] 2γορίεν ἐπι φωΐίαίεπι Τλιοϊξ. Οαἱ, 
ἐν ἀδικίᾳ Αγ. τ. Ασπη. Εά, υἱῶν αὐτῷ] -Ἐ- οἷς ἐγνω ΧΙ, 20. 44), 

58) 56, 74).93,) 108, 120, 123, 134) 144) 236, 244) 24ς, 446. ΑἸά. 
Οδι. Νίς. -Ἑ ας εἐγνων ξ2, γ1. - ἐν αἷς ἐγνω 82. Ορ. Ο΄. Ερἢτ. 
δγι. “Ἐ αἷς εγνω 93. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ἱπ οδαγαᾶς. τηΐπογε.) Μ]ίογεα 
εἶκε, φιαρε ἐρὸ {τἰο Τλιοϊξ, ( 8]. -Ἐ ἃς εἶδε 51λν. αὐτξ, ὅτι κακο- 

λογοῦντες} ἐς εἐγνὼω ὁτὲ καχολογδντες το. ὥντξ ας εἐγνω" οτι καχολο- 

ὙἜγτὸ τού. ὅτι κακολογᾶντες Θεὸν] φμομίαηε ξοπέσηαποηίος Πονείπεια 

πιαΐα ἰρεκεὶ μμπὶ Τιὰςλξ, ΟΑ]. ὅτι ἑκακολόγεν Θεὸν Αττῃ. 1. Ατη). Εά, 
Θεοῦ. δϊΔν. κακολογᾶτες] ἑχακολογὲν 247. 
ΑΙεχ. Ἀστη. 1. πῇ. Ἑά. 

Ἐπ. 

1ς ἢ, (41. αὐτάς] Α 92, 144. 
ΧΙΝ. Καὶ ἐδ᾽ ὅτως] καὶ ουχ ἕτως Χ, 29» 44) 4. ς6, ὅ4, 71, 

γ4γ) 82, 929) 93; τού, τοῦ, 110.) 120) 123) [347 144) 148, 216, 244, 

345; 246. (οπιρὶ. (αἵ, Νῖςο. Ορ. Οὐ. ΕρΒ. ϑγγ. Αση 1. (Απῃ. Ἐα; 
ἴῃ τηᾶγρ. ττε χάριν». .) ἀλλ᾽ ἐχ ὅτως Θογς. Καὶ ἐδ᾽ ὅτως ὦμο- 
σα] Εἰ πμης [ὲ 7μταυὶ Ιαοϊξ, (αἱ. τότε χάριν ὥμοσα ϑ8ϊΑν. Οἴἶτορ. 

Ἐν τῇ 

ἢς, πο καὶ, δῖαν. Μοίᾳ. ὄὦμοσα] ὥιμοσα (ς) 226. ομοσω 
247. οἴκῳ Ἡλι] οἰκὼ αὑταῇ ςς,), 121. Ἡλι 1] Ἰπλι τού. [ἢλ 
24ς. ἙἾ ἐξιλασϑήσεται) ἡν (ἢς) ἐξιλασϑήσεται 93. ὅτι οὐκ ἐξι- 
λασϑήσεται Αττη. τ. Α΄τη. ἘΔ. Θεοῦρ. ὅτι οὐ καϑαρισϑήσεται 8ἷλν. 
ΜΜοίη. ὅτι ἐκέτι ἐξιλασϑήσεται ]άοοῦ. ΝΙΠΡ. ἀδικία] αμαρτια 
19) 82, 93, 108. Ορ. στ. Ερῆγ. ὅγγ. αδικιας 24ς. Ργδοται. ἡ 
Οοιηρὶ. ἀνομία ΑτΥπι. τ. Ατπὶ. ΕΔ. [4ςοῦ. ΝΡ. οἴκου ἩΛὶ] 

νιω Ηλι 24ς. ἐπ ἀονιο Ηδ] Τριςῖ. ( 4]. ἐχ οἴκου 

ἐν ϑυμιάματι) ἐν ϑυμιαμασιν 121, 24ςξ. 
Απη. 1. Ατπι. Εἀ. δῖαν. Μοίᾳ. [δοοῦ. ΝΙΠΡ. ἐν ϑυματι 436. Οϊ. 
Νῖίο. ἐν ϑυμιάματι καὶ ἐν] ἐν ϑυμιαματι ἡ ἐν το. Ορ. Οτ. Ερῆτ. 
ὅγΓ. καὶ ἔν]λ ἐν 445) 74) τού, 120, 134, 247. ἥ ἐν 93. ΟΟΠΡΙ. 
ἐν ϑυσίαις] ἐν ταῖς ϑυσιαις 64, τ44.- -ἰ αὖτε τῶι. ΑΙά. ἐμέϑυσαν 
(Ης) 24ς. ἐν ϑυσίχ αὐτὰ Θεοῖς. ϑυσίαις αὐτῷ 85ϊαν. Μοίᾳ. ἕως 

τω οἴκω Ἦλι ξς. 

᾿ αἰῶνος] εὡς τε αἰωνος 19, 93, ιο8. Οοιηρὶ. Ορ. Οἵ. Ἐρἢγ. ὅγγ. 
ΟΧΝ,, κοιμᾶται] ἱκοιμιᾶτο ΔΙ). 1. Αττι. Ἑά. Θεοῦ. 8ιαν. ἕως 

τορωΐ] ὡς Ὡρωΐ 74: καὶ ὥρϑρισε] καὶ ὄρϑρισε Ορ. Οτ. Ἐρβ. 5 υγ. 
τοπρω!] τὸ τερωὶ 144. τῶ τρωι 18. Ορ. ΟΥ. ΕρΆγ. ὅγτ. 

γο:. 11. 

.« ελ 

υἱ υἱο.} κα οι 93. 
, 3 Ἁ 2᾽2.Ἀ 4 

καὶ οὐκ] καὶ αὐτὸς οὐκ Ατῃ. τ. Αγ. 
3 3 3 ’ὔ’ ϑ . . . 

καὶ οὐχ ἐνεϑέτει αὐτάς] εἰ ποὴ πιοπμὶξ σοι) πέφμς εαβίραυϊ!. 

τὰς ϑύ- 

ῥας] τὴν ϑύραν Απη. 1. Ατῃι. ἘΔ, ὕδεοιξ. οἴκου] τὰ οἱκξ 64, γΆ; 
939 1οϑ, 120, 134) 347. (Ουρι. πῃ. ι. Αγ. ΕἘά., νάς Ορογρ. 
Κυρίου] Θεξ 247. καὶ Σαμεὴλ] καὶ Σαμοὴλ Θεοῖς. Σαμοὴλ δὲ 
ϑίαν, Οἶτορ. Σαμεὴλ δὲ δῖαν. Μοῷ. Σαμεὴλ ἐφοξήϑη], Σα- 
μϑὴλ 19, 44) 82, 93» 1ο8. Ορ. Οτ. Ερῆγ. ὅγ:. ἀπαγγεῖλαι] 
αναγίειλαι 19, 445. 71» 74. 8, 93» τού, τοϑ, : 34,347. ; Οοπιρὶ. ΑἸοχ. 
ἀπαγγεῖλαι τὴν ὅρασιν) τὴν ὅρασιν ἀπαγγεῖλαι τῷ Ἐλὶ Οοτν. 
τὴν ὅρασιν] -ἰ- λει 11, τ21. -Ἐ τω Ηλι Χ, ΧΙ, 44, ς 9 ὅᾳ, γι, γ4, 
92, τού, 110, 120, 123, 1347) 144) 168, 216, 244, 24ς. Οοπιρῖ, ΑΙά. 

(δι. Νίο. Αππὰ. 1. ἄτη. ΕἘά. δ1.ν. -Ὁ τω λει Σαμδὴηλ το, 82, 
108. -ἢ τω λει 29, 52, ςό, 246, 24). Αἰεχ. -Ἐ τω Ηλι Σαμκηλ 
93. Ἡλὶ Σαμεήλ Ορ. ΟΥ. Ερῆγ. ὅγζ. 

ΧΥΙ. Καὶ εἶπεν Ἡλὶ πρὸς Σαμεὴλ]) Καὶ ἐκάλεσεν Ἡλὲ τὸν Σα- 

μοὴλ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἤγοεαυΐ! ἐγρο Ἡεὶὶ ϑαριμείοπε Ψϊρ. πρὸς Σα- 

μεὴλ] α 71- τῷ Σαμεὴλ Ορ. Οτ. Ἐρῆγ. δγγυ. πῃ. ᾿. Αγ. Ἐκ, 
τῷ Σαμοὴλ Θεοφ. Σαμαεὴλ 41. ΧΙ, 44, τό, 85, 93, τού, τοϑν. 
34:. Οομρὶ. Ορ. Οτ. Ερἢγ. ϑγγ. Οεοσρ. Σαμεὴλ 2 “-Ξαὶ εὐπῶς 

π᾿ ΠΟΠΊ. 4 7. οὰπη ἱπιεγπηθά. 247. ᾿Ἰ1δὲ ἐγώ] ἰδὲ ἐγὼ εἰμί Αται. τ᾿ 
ἐγὼ εἰμί 5ἰαν. Μοίᾳι 

ΧΥ͂ΙΙ, Καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν Ἐλὶ Οεοτρ. 
Οἰἴἶἕγορ.. ἔς, εὐπὶ Ἡλὶ ἱπίεγ ὕποοβ, δῖδν. Μοίᾳ. ΤΙ] τί ἐξι Ασην. 1. 
γα, Ἑά. τὸ ῥῆμα) - Κυριου 82, 93. Ορ. Οἵ. Ερῆγ. ὅγγ. τὸ 
λαληϑὲν] α τὸ ΔΑτη). 1. Απη. Εά. πρὸς σέ] -[- τὴν γυκτὰ τέχνον 

το, 82, 93, 1ο8. Ορ. ΟΥ. Ἐρῆγ. ὅγγ. -Ἔ τέκνον Οοιηρὶ, σοι ΟΘεογρ. 
μὴ δὴ κρύψης] μη διακρυψεις ΠῚ. μη χκρυψης (244. υἱ νίάειυτ.) 
Αττ. 1. ΑἌσῃη. Ε4ά. μηδὲ κρύψης (ΔΩ) 34ς. μὴ δὲ κρύψης Ορ. σι. 
ἘΡἢγ. ὅγύ. μὴ ἡ κρύψης δὴ ϑ8ῖαν. 

γῶν τῶν λαληϑέντων ἐν τοῖς ὡσι σὰ 10, 1οϑ. ΟοΙηρΡ]. -᾿ εαάεπη, ἤης ρτὶ- 

το τῶν, Ορ. Οτ. Ἐρῆγ. ὅγι. “Ἢ ἐκ πάντων λαληϑέντων ἐν τοις σι σξ 
93. Ἢ ρῆμα ϑῖἴαν. Οἴτορ. 
τάδε ποιύσαι---ἀπ᾽ ἐμὰ 2} α ουπὶ ἱπιειτηθά, ες, 71, 121. ΑἸά. τάϑε 
ποιήσαι--ἀπ' ἐμὲ ῥῆμα] Ροηΐι ροῖ ὡσι σε βπδὶ. 82. τάδε καὶ τάδε 
ποιήσαι μετὰ σοὺ ὁ Θεὸς καὶ τάδε καὶ τάδε τοροσϑείη ἐᾶν χρύψης ἐπ᾽ 

ἐμδ ῥμα Απη. :. Απῃ. Ἑά. α οὐ ἱπϊαπηεά δίαν. Οἰἶγορ. τάδε 

ποιήσαι σοι ὃ Θεὸς} ταδὲ ποιῆσαι καὶ ταῦε ποίησαι ο Θεὸς 246. 
καὶ τάδε προσϑείη] "1... τροσϑείη] προσϑειη σοι 247. ἐκ 
«παάντων---ῶὐσί σου} αὶ οὐ ἰηζοεττηεά, 19, 93) 1τοϑ. Οοπιρὶ.. ἐκ πάν- 

λνψφ ε ᾿ 
καὶ εἶπεν ἩΛὶ ϑίαν. 

των τῶν λόγων] λα τῶν λογῶν 29. κα λογὼν 347: Βδδεῖ τῶν ἴῃ ομιαγαᾶξ. Ζι". 
ταλπούε Αἰεχ. α τῶν Αγῃ. τ. Ασῃ. Ἐά. 

α οὑπὶ ἰητετηεά. Ορ. Οἵγ. Ερῆγ, ϑγύ. τῶν λαληϑέντων σοι] των λα- 
ληϑέντων πρὸς σὲ 121. ΑἸά, ϑἷαν. λαληϑέντων Ατηγ. 1. Απη. Ἑὰ. 

σοι ἐν} , σοι 44γ 5. 64.» 71) 119, 1235) 144η158, 236, 244, 24ς. Οδϊ. 
Νίς. ἐν τοῖς ὡσί σου] ἐν ὠσί σον ΑἸτη. τ. Αγ. Εἀ.  ϑίαν. Οἴτορ. 

ὠσί σε} ὠσί με ΑΙά. 
ΧΥΤΙῚ. Καὶ ἀπήγ[ειλε] καὶ απηγίειλεν αὐτὼ 19, 44, 74) 82, 93, 

1ο8, 120, 134). 247. Οὐπρὶ. ΑΙεχ. στη. Ἐά. καὶ ανηγίειλεν αὐτω 
τού. Ορ. στ. Ερἢγ. ὅγι:. Σαμεὴλ] -Ἐ τὼ Ἧλι ΧΙ, ςξς, 4, γι, 
110) 1447) 158, 244. ΑΙά. (αἴ. Νῖο. 5᾽1αν. Μοίᾳ. - τω Ηλει 29, 

ἐα, τό, 446. Σαμοιὴλ (Ές) τω Ηλι 24ς. Σαμοὴλ τῷ Ἐλὶ Οεοτν. 
Σαμοὴλ τῷ Ἡλὶ ϑιαν. Οἴτορ. τάντας---ὠπ᾽ αὐτὰ] ταντα 44. 
καὶ οὐκ. ἔκρυψε» καὶ οὐκ ἀπέκρυψεν δι: καὶ οὐκ ἔκρυψεν ἃ οπ᾽ αὐ- 
15] καὶ οὐκ ἔκρυψε μηδ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕνα λόγον εογρ. ἐπ’ αὐτῷ 
Ἔ ρημα 82, 93, ιο8. (οπ!ρὶ. Ορ. Οτ. Ερῆγ. ϑὅγγ. -Ἐ- μηδένα λόγον 
8ϊδν. Οὔτορ. -Ἐ εδάεπι ἱπίεγ ὑποοβ 8ϊδν. Μοίᾳ. Κύριος αὐτὸς] 

Κυριος ο Θεὸς 71. ᾿ (141. Βαθεῖ ἴῃ ππᾶγρ.) Ατη. σ. Κύριός ἐρε 
Ὑπεοάοτεί. 1. οἷζ. Α αὐτὸς τη. Εά. Κύριος αὐτός ἐςιν ϑἷαν. Οἤτορ. 

τὸ ἀγαϑὺν] τὸ ἀρεςον 19, ςό, 82, 935 1ο8, 246. (οιηρὶ. ὙΤΒεοάοτει. 
Ἰ. οἷ. Ορ. Οτ. Ερἢγ. ὅγι. ὃ ἀγαϑὸν δῖαν. Μοίᾷ.ς τὸ ἀγαϑὸν--- 
ποιήσει) ὅσον ἀγαθόν ἐςὶν ἐνώπιον αὐτὰ αὐτὸς ποιήσει Ατηὶ. 1. ΑΥΠ,. 
48 

τῶν λαληϑέντων---σί σε} ᾿ 

π᾿ ἐμδ 19] -Ἑ ἐκ πάντων των λο-. 

τάδε ποιήσαι} ταδὲ ποιησες 236. 
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ἈΝ 

ΒΑΣΞΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. 1 

ἐγώπιογ αὐτῷ ποιήσει. Καὶ ἐμεγαλύνθη Σαμεὴλ, χαὶ ἦν Κύριος μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ ἀχ ἔπεσεν ἀπὸ το. 

πάντων τῶν λόγων αὐτῇ ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἔγνωσαν πᾶς ᾿Ισραὴλ ἀπὸ Δὰν καὶ ἕως Βηρσαξεὲ, 20. 

ὅτι πτιςὸς Σαμδὴλ εἰς προφήτην τῷ Κυρίῳ. Καὶ προσέϑετο Κύριος δηλωθῆναι ἐν Σηλὼμ, ὅτι 21. 

ἀπεχαλύφϑη Κύριος πρὸς Σαμεήλ' χαὶ ἐπιςεύϑη. Σαμδὴλ τῷ προφήτης γενέσϑαι τ Κυρίῳ εἰς 

“ἄντα Ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἄχρων τῆς γῆς χαὶ ἕως ἄχρων'" χαὶ Ἡλὶ πρεσδύτης σφόδρα, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ 

πορευόμενοι ἐπορεύοντο, χαὶ ππονηρὰ ἡ ὁδὸς αὐτῶν ἐνώπιον Κυρίου. 

ΚΑΙ ἐνενήϑη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, χαὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐπὶ ᾿Ισραὴλ εἰς πόλεμον" 1. 

χαὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ισραὴλ εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς “πόλεμον, χαὶ παρεμξάλλουσιν ἐπὶ ᾿Αδενέζερ" χαὶ 

οἱ ἀλλόφυλοι ππαρεμξάλλεσιν ἐν ᾿Αφέκ. Καὶ ππαρατάσσονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ 1σ- 2. 

ραήλ" καὶ ἔχλινεν ὁ “πόλεμος, καὶ ἐπΊαισεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων, χαὶ ἐπλήγησαν ἐν 

τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν. Καὶ ἦλϑεν ὁ λαὸς εἰς τὴν πταρεμδολὴν, χαὶ 3. 

- ΑἸᾷ. ΔΑΙοχ. (δῖ. Νιίο. 

Ἐ4. ὡς αὐτῷ ἀὠρεςὸν ἐγίνετο, ὅτως ποιήση ϑ8ῖαν. Οἴἶΐτορ. ἑνώπιον 
αὐτῷ] ἐν οφϑαλμοις αὐτε ΧΙ, τῷ, 123) “36. (αἴ. Νῖς. ἐνανϊιον αὐ- 

του τ2Ζ1. ποιήσει] ργαπιϊτς. αὐτὸς 44) 747 τού, 120. ῥγϑγηϊῖ, 
ἰάδιι ᾿πῖου ὑποὸβ ΑἸεχ. γι. αὐτὸ τό, 246. ποιείτω 134. ποι" 

ἥσοι Οοπιρὶ. ρῥγαρ)ῖ, ὅτω (εογρ. ποιήσῃ 8|4ν. Μοίᾳ. 
ΧΙΧ. ἦν Κύριος] Τύ. 44; τού, 134, 247. ΑἸεχ, δῖαν. Κύριος] 

ο Κυριος 19, 93, 108. Οοπιρί. καὶ οὐκ ἔπεσεν) α χαὶ 19, 93, 1οβ. 

τῶν λόγων] α τῶν Αττη. 1. Ασπι. Εά. ἐπὶ τὴν γῆν] -ξ- ἤθε ἕν ρημῶ 

19) 82,93, 108. εἰς χϑν Αττῃ. 1. Απῃ. Ἐά. ἔτε εἷς λόγος Οεοτρ. 

Ἱ μηϑεὶς λόγος ϑ8ῖαν. Οὗτος. -Ἐ μήτε εἷς λόγος ἱπίετ ᾿ποοβ δ5]Αν. 
Μοίᾳ, 

ΧΧ. Καὶ ἔγνωσαν--Βηρσαδεὲ] Εὦ ἱπποίκέξ οπιπὶ ῥορμίο Αὐξξ, 

»ιαἱίρπα υἷα ξογωπι φογαπ Ζοηρῖηο. Ιλ. Οἱ]. ἐπορεύοντο «τορευόμενοι, 

καὶ πονηρὰ ἣν ὁδὸς αὐτῶν Απη. 1. 4. Αγη). Ἐά., καὶ πονηρὰ] αὶ καὶ 

ϑίαν. Οἴἶϊζορ. 

Ι. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 82, 93» 108. κα καὶ Οεοῖ. 
ἐγενήθη --ἐχείναις] ἐν ταις ἡμερῶιϊς εκεινῶις ἐγενη)ὴ 44. ἐγένετο ῥῆμα 

Σαμεὴλ πρὸς πάντα Ἰσραὴλ Οοηρ. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις] ἐν 
ταῖς ἡμέραις ἐν ταῖς ἐκείναις Αἴτῃ. 1. 4. Ατῃ. ΕΔ. συναϑροίξφον- 
ται] συνηϑροιζοντο 74. Ἀπ. σ᾿ πῃ. Ἑά. ἀλλόφυλοι) οἱ ἀλλο- 

φυλοι 44, 64, 82, 93, τού, 1209 134) 144. (οπιρί. φγαρωξ αἱ Ὑπᾶγρ. 

Απῇ. Ἐά. ἐπὶ Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον] εἰς πολεμον ἐπι Ἰσραηλ 1, Χ, 
ΧΙ, τὸ») 44, ς6, 64, 82, τοϑ, 120, 123») 134) 144, 244) 24, 246, : 

Ουςῆ. Ν. εἰ Ν. Τεῆ. ἔγνωσαν] ἔγνω τό, 446. ἔγνωσε Αττ. 1. 247. ΟΟΠΊΡ]. ΑΙεχ. Οεογρ. εἰς πόλεμον προς Ισραηλ ξξ,) 119, 4236. 
Απη. Ἐά. Θεοῦ. πτᾶς Ἰσραὴλ) τᾶς ὁ Ἰσραὴλ Οεοτξ. τώντες δῖ. Νίς. εἰς πόλεμον ἐπ᾿ Ισραηλ 93. ἱπβμρπαπι αὐ {{γαεἰ Τλιοϊξ, Οαϊ. 
οἱ Ἰσραηλῖται ϑίαν. Οἰἶΐγορ. καὶ ἕως] α καὶ 216. (ι. Νῖςο. Ατπι. 

Ἑάὰ. Βηρσαξεὲ] Βηρσαξεαι 11]. (93. τοϑ. ἢς ἰηπ4.) Βηρσαξαιὲ 

Οοπιρί. Βερσαδὲ (ῇς ἱπτ) θοῦ. ὅτι πιςὸς οτι πισως 24ς. -Ἡ ἐς! 

πη. τ. Απτη. Εά. Οεογᾷ. ὅτι τοιςὸς--- τῷ Κυρίῳ) φμοπίανε βι εὶς 
.Π δανιεῖ ῥγορήεία Ζ)οιπίπο Αυξι, Ουείξ. Κ΄. εἰ Ν. Τεῖ, 
ἐψένετο ἐν προφήταις Σαμοὴλ τρὸς Κύριον ϑῖαν. Οἶτοξ. εἰς τροφή- 
την] -Ἐ γινέσϑαι ΑΙ4ά. εἰς προφήτην τῷ Κυρίῳ] ἐν προφήταις Κυρίε 

Αχτη. τ. Αγπὶ. Ἑά. τῷ Κυρίῳ εἰς προφήτην Οφογρ. τῷ Κυρίῳ ἐν προ- 
φήταις 5ϊᾶν. Μοίᾳ. τῷ Κυρίῳ] τῳ Θεῳ 44» 74, τοῦ, 120, 134. 

Α Οοιρρὶ. 

ΧΧΙ. Κύριος] α Διπῃ. 1. ὁ Κύριος Θεοῦ. δηλωθῆναι] ργαπηϊ, 
τα τοᾶς. Χ. -Ἑαυτω 19. τα δηλωθῆναι αὐτω 82. 93, 1οΒ. Ομ. 
ἐν Σηλὼμ] -[- αὐτὼ πιᾶγσ. Χ. ἐν Σηλω τό, γ4, τοῦ, τοϑ, 134. εἰς Ση- 
λωμ τι. δῖ. Νίς. ὅτι ὠπεκαλύφϑη)] καὶ ἀπεκαλυφϑὴ 10, 82, 93; 
τοϑ. Οοπιρὶ. ἀπεκαλύφϑη νὰρ δίαν. Μοίᾷβ:ι ἀπεκαλύφϑη] απε- 
κάλυψεν τ21. πρὸς Σαμπὴλ) -᾿ ἐν Συλὼ κατὰ ῥῆμα Κυρίου 
Οοιηρὶ. ἐν Σηλὼ κατὰ ῥῆμα Κυρίου Ατηι. τ. Ατηγ. Βά. τῷ Σαμοὴλ 
Οεοτς. τῷ Σαμεὴλ δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπιςεύϑη] καὶ ἐπιςευον 1τοϑ. 
καὶ τοιςός ἐςι Θεοτς. καὶ πιςὸς ἐγένετο δῖαν. Οἴἶτορ. χαὶ ἱπιςεύ- 

9η ἄς. υἱηυς δά ἤη. οοπι.} κα Οοιηρ. Σαμεὴλ 29] α 82, 939 τοβ, 
3.16. Σαμεὴλ 2“---εο πάντα Ἰσραὴλ] Σαμοὴλ τῷ Κυρίῳ εἰς τρο- 

φήτην εἰς τιώντα Ἰσραὴλ Οεοῖρ. ἐν προφήταις Σαμοὴλ πρὸς Κύριον 
εἰς πάντα Ἰσραὴλ ϑἷαν. Οἴἶτορ. τὸ προφήτης γενέσϑα!} κα του 1], 

44. τό, γ4, τού, 1195) 120, 1219) 1324, 236, 246, 247. ΑΙεχ. (δι. 

Νῖς. δῖαν. Μοίαᾳ. γενεσθαι τοροφητὴς Χ, 20, 71) 1ς8, ΑΓ). 1. 
γεένεσϑαι τοῦ προφητῆς ΧΙ. τοῦ γένεσϑαι εἰς τεροφητὴν 10.) 64) 
82, 92, 93. 1ο8, 1445. 244. 24ς-. ΑΙά. ὥς, ἤπε τὸ, ςξς. τῷ 
Κυρίῳ] α τῳ Χ, 71) 158. Κύριου 19, ςς, 82, 93. 1το8. τὸν Κυ- 

ριου 44, τό, 64, γ4, τού, 119,9 120, 134) 1445) 236, 2445) 2415 246. 

Θεὰ 247. εἰς πάντα] εν σαντι ΧΙ. ϑῖαν. 
Μοΐᾳ. ἀπ᾽ ἄκρων] απο ἀχρων ΧΙ, 64, τού, 144, 44ς. απ’ 
ἀχρων ὁρίων 19), 1098. ἀπὸ αχρὼν οριὼν 82, 92. ἐπ᾽ ἄκρων τῆς γῆς] 

ἀπ᾿ ἄκρων ὁρίων 158. π᾿ ὥκρων τῆς γῆς καὶ ἕως ἄκρων] ὠπ᾽ ἄκρων 
ἕως ἄκρων τῆς γῆς 51ν. καὶ ἕως] α και Χ, 44) ςς» ες, 64, 71) 
γ4, 929 τοῦς 119) 120, 121) 134) 144, 1.8, 216, 246. Αἰά. ΑἸεχ, 

(καῖ. Νίς. Ατπ. :. Ασῇ. Εα. ἄκρων 25] της γῆς 03. καὶ 

ἯΔΙ:] ᾿Ελὶ δὲ Θεοῦ. Ἡλὶ δὴ δ8ϊαν. Οἴτορ. Ἡλὲ δὲ δ8ϊδν. Μοίᾳ. 
πρεσβύτης] ἤν πρεσθύτης 93. τορεσδυτέρος 247. τορρεσξύτης σφό- 
δρα] ,μέπεχ εγαὶ υαἱάε Τὰς], Οἱ]. γηράσας ἣν σφόδρα Ατη,. 1. 4. 

Ἄπῃ. ἘΔ. ἐγήρασε σφόδρα δῖαν. οἱ υἱοὶ αὐτῷ} α αυτα 4247. κ οἱ 
Ασα. τ. 4. Ἄτην Ἐά, αορευόμενοι--- Κυρίου] ἐμπίες αὐίογαπέ, εἰ ἐγ Ως 

μὴ ᾿ 
οτι ὥιςος 

Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον ΑἸεχ. 

ἐπὶ Ἰσραὴλ---πόλεμον 29] ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἔξηλθεν Ἰσραὴλ Ἐπ᾿ αὐτὲς 
εἰς ττόλεμοον Αττη. 4. εἰς πόλεμον 11 -Ε ἐπὶ Ισραηλ 29. κα τοῦ. 
Αση. 1. Ασῃ. Εά. ϑιαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐξζηλϑεν---εἰς πόλεμον 49} 
α οὐπὶ ἱπϊεστηεά. φᾷς. ἐξῆλθεν Ἰσραὴλ] α Ἰσραὴλ ΑΙεχ. εἰς ὡπᾶν- 
τησιν αὐτοῖς] εἰς απαντῆσιν αὐτῶν 247. ϑἷαν. Οἰἴΐζρος. εἰς πόλεμον] 

καὶ παρεμξάλλεσιν] καὶ τταρενεδαλον 
(ας πῆ) Αγπι. 1. Ασπι. ἕἘά. καὶ πιαρεμδάλλεσιν---ἶν ᾿Λφίκ] και 
παρεμδαλλεσιν οἱ ἀλλοφυλοι ἐπὶ Αφεκ 82. καὶ ταρεμδαλλεσιν ἐν 
Αφεκ 236.5ἁ. ἐπὶ ᾽᾿Αδενέζερ] εν Αδενεξερ 123. Ατγηι. τ. Αγ. Ἐά. ἐν 
Νεξεζέρε 8ϊαν. Οἶτορ. ἐπὶ ᾿Αδενέζερ---παρεμδάλλεσιν 29] α οὔπι 
ἱηϊατηθά, ς2. (αἴ. Νίο. ᾿Αδενέζερ] ᾿Αξεννεζὲρ (Χ. υἱ νἱάεῖι.) 64) 
93» 108, 121; 144.) 158, 244. (πρὶ. ΑΙά, Αδενναεζερ 24ς. Αδε- 
ναζερ 247. ᾿Αννεδάζερ Οεογρ. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι] ., οἱ ΧΙ, τ ς8. 

καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πτιαρεμδάλλεσιν] καὶ τοαρεμβδαλλεσιν οἱ αλλοφυλοι 
τ9) 93. τοϑ. Οοπιρ. σπαρεμδάλλεσιν 2.1 κτο6ό. παρεμξάλλα- 
σιν α΄ -- ἀλλόφυλοι ἴπ φοπη. ἴε4.] 247... ἐν ᾿Αφέκ] ἐπὶ Αφεκ 93. 
Οομρί. ἐν ̓ Απέκ Ασιι. τ. 4. Ασγῃγ. Εὰ. Οεογρ. 

11. Καὶ παρατάσσονται] καὶ παρετάσσοντο ΑΥτ. 1. 4. ΑΠΏ. 
ἘΔ. Καὶ παρατάσσονται--καὶ ἔκλινεν] εἰς πολεμον ἐπὶ Ισραηλ και 
ἐχλινὲν 44. ὠλλόφνλο!] οἱ αλλοφυλοι 11, Χ, ςό, 64, γ1, γ4, 82, 

93. τού, τοβ, 119, 120, 123») 1347 1445 1.8, 2442) 24ς. (οπρ!. ΑΙεχ. 

Ατπη. 1. 4. Αστιν. Εά. αὶ 52,236. (αἵ. Νίσ.υ εἰς πτόλεμ. ἐπὶ Ἰσρ.] 
εἰς ὠπάντησιν Ἰσραήλ Αττῃ. τ. Ατη. Ἑά. τρὸς Ἰσραήλ Απη. 4. 
α εἰς πόλεμον 5Αν. Οἴτορ. ἐπὶ Ἰσραὴλ] εν Ἰσραὴλ γ1. ἐπ᾽ ἴσ- 

ραηλ 436. μετὰ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἔκλινεν] και 
συνεδαλον καὶ ἐχλινε 19, 93) 108. καὶ συνεδαλλον, καὶ ἐκλινὲν 82. 
καὶ ἔπΊαισεν---καὶ ἐπλήγησαν] καὶ εἐπῆεσεν ἀνὴρ Ἰσραηλ εἰς ἀπαντησιν 
αὐτοῖς εἰς πτολέμον" καὶ τσαρεμδαλεσιν (ἢς εἰ ἱπ δηϊεσοάεητὶ σοπΊπι.) 
ἐπι Αδενεζερ, καὶ ον αλλοφυλοι ἐν Αφεχ' καὶ παρατάσσονται και 
ἐπλήγησαν τοό. ἔπἼχισεν] εϑθραυσϑη Χ, τηᾶτρ. ἔπεσεν ς2, 123, 236, 

246, 247. Οοπιρὶ. (αι. Νίο. ἔπϊαισαν Θεοῖς. 8ῖΔν. ἀνὴρ Ἰσ- 
ρα ὴλ] ἀνὴρ ἐν Ισραηλ 64. ἄνδρες ᾿Ισρχηλῖται Θεοῦ. ἄνδρες Ἰσ- 
ραὴλ ϑν. ἐνώπιον] ἐκ προσώπε Ατηι. 1. 4. Αγ]. ΕΔ. ἀλλο- 
φύλων] τῶν ἀλλοφυλων (ῆς νετ. 2. 82, 93. ΟΟΠπΙρΙ. Ατπι. 1. 4. Ασῃ. 
ἙΔ4.) τοϑι καὶ ἐπλήγησαν] α Οὐοπιρ!. 
52,236. (δι. Νίς. πληγέντες ἦσαν Οεογρ. δῖαν. ἐν τῇ παρατάξει] 
λα Ἄγπι. σ᾿ ΑἌσπ). Ἐά. ἐν ὠγρῷ] ἐν τω πεδιω 19, 82) 1οβ, 123, 144. 
Οὐοτρ!. ὠὡσει 247. ἐν ὠγρῳ ἐκεῖ Ατπι. 1. Ατπι. Ἐά. ἔχεῖ Ατιη. 4. 
οὗγρῳ) πεδίῳ τηᾶγρ. Χ. τῷ παιδίω (ἔς, ρτο τῳ πεδιῳ) 92,92. τέσ- 
σαρες χιλιάδες ὠνδρὼν] χιλιαδὲς ανδρων τέσσαρες 44. 

111. ὁ λαὸς] ἡ δύναμις Αζηι. τ. 4. Απῃ. Ἐά. καὶ εἶπαν] καὶ 

ἐπλήγη σαν] ἐπληρωσᾶν - 



.- 

΄νλ. 

πὶ Σιλωμ 71. ἔν Σῆλω 93) 1τοΒ8. εκ δείοι Τιιοῖῖ, (ΑἹ. 

ΒΑΣΙΛΕΙῺΝ Α. 
κεφ. ἸΡ. 

εἶπαν οἱ πορεσξύτεροι Ἰσραὴλ, Κατὰ τί ἔπ]αισεν ἡμᾶς Κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων  λά- 
ξωμεν τὴν χιξωτὸν τ Θεβ ἡμῶν ἐκ Σηλὼμ, καὶ ἐξελθέτω ἐχ μέσε ἡμῶν, χαὶ σώσει ἡμᾶς ἐχ χει-: 
οὺς ἐχϑρὼν ἡμῶν. Καὶ ἀπέςειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλὼμ, χαὶ αἴρουσιν ἐχεῖϑεν τὴν κιξωτὸν Κυρίου 
χαϑημένου χερδξίμ' χαὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ἡλὶ μετὰ τῆς χιξωτῷ, ᾿Οφνὶ χαὶ Φινεές. Καὶ ἐγε- 
γήϑη ὡς ἦλϑεν ἢ κιξωτὸς Κυρίου εἰς τὴν «Ιαρεμδολὴν, χαὶ ἀνέχραξε πτᾶς ᾿Ισραὴλ φωνῆ μεγάλῃ, 
χαὶ ἤχησεν ἡ γῆ. Καὶ ἤχεσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς χραυγῆς, καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι, Τίς ἡ χραυ-- 
γῆλη μεγάλη αὕτη ἐν τῇ “παρεμξολῇ τῶν Ἑ δραίων ; χαὶ ἔγνωσαν ὅτι χιξωτὸς Κυρία ἥκει εἰς τὴν 
παρεμξολήν. Καὶ ἐφοξήϑησαν οἱ ἀλλόφυλοι, χαὶ εἶπον, Οὗτοι οἱ ϑεοὶ ἥχασι πρὸς αὐτὰς εἰς 
τὴν παρεμξολήν. Οὐαὶ ἡμῖν, ἐξελξ ἡμᾶς Κύριε σήμερον», ὅτι οὐ γέγονε τοιαύτη ἐχϑὲς χαὶ τρί- 
τὴν" δαὶ ἡμῖν, τίς ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐχ χειρὸς τῶν ϑεῶν τῶν ςερεῶν τότων ; ὅτοι οἱ ϑεοὶ οἱ πα- 

ΦΙΠῸΝ 445. 93) τοϑ. (οιηρὶ. καὶ λέγκεσιν (ῆς Πεχαεηϊοτ) Αστη. σ. 4. 

Απη. Ἐά. Κατὰ τί ἔπαισεν] διατι ἀρα εϑραυσεν το, 82, 93, τοϑ. 
Οὐπιρὶ. ἔπήαισεν] επΐεσεν 236. ἡμᾶς Κύριος] ὑμᾶς ο Κυριος 
χω3. ΤῊ, 1τς8. Κύριος} ο Κυριος 436) 244, 24ς. (δῖ. Νίς. σή- 

μερον} "44. ἔνώπιον ἀλλοφύλων} καὶ τοαρεδωκεν ἡμας εἰς χείρας 
᾿αλλοφυλῶν Φ4ς. ἐνώπιον τῶν ἀλλοφύλων Αττη. 1. 4. Αττῃ. Εά, λά- 
ξωμεν} - προς ἡμὰς το» 44) 745) 82, τού, τοβ, 120, 134, 247. 
Οοιρί. ΑΙεχ. -Ἑ περι ἡμᾶς 93. τ προς υμᾶς 122. λάδομεν (ἢς) 
534ζ.- λαάδωμεν--ἔκ Σηλὼμ) λάδωμεν τὴν κιδωτὸν ἔκ Σηλὼ τὴν κι- 
“ξωτὸν τῆς διαϑήχης τῇ Θὲξ ἡμῶν ΑΥπ)..1. λάξωμεν πρὸς ἡμᾶς ἐκ 
Σηλὼ τὴν χιδωτὸν τῆς διαϑήχης ἡμῶν Αττη. 4. λάξωμεν πρὸς ἡμᾶς 

ἐκ Σηλὼ κιδωτὸν τῆς διαϑήκης τὰ Θεξ ἡμῶν Απῃ. ἘΔ. “εναηεις σά 
Φ95 αἷε διϊο ἀγεασπι ζαάεγις δονημὶ Ψαυϊρ. τὴν κιξωτὸν---κ Σηλὼμ] 
εκ Σηλωμ, τὴν κιδωτὸον τῆς διαϑυρκὴς τε Θεξ ἡμῶν 111. ἐκ Σηλω τὴν 
χκιίδωτον τῆς διαϑηκης τε Θεξ ἡμῶν 44) 74) τού, 120, 134. ἔς, δἀάϊ- 
[0 εἰς Σηλὼμ, ἰηῖεγ τποοβ, ΑἸεχ. τὴν κιδωτὸν---χ μέσῃ ἡμῶν] τὴν 
κιδωτον διαϑηκης Κυρις Θεξ ἡμῶν ἐν μέσῳ ἡμὼν 247. τὴν κιξωτὸν 
γὰ ΘεΔ] τὴν κιδωτον της διαϑηκης Κυριε τε Θεὲ 82,932. τὴν κιξωτὸν 
τῆς διαϑηκὴης Κυριου 1τοϑ. Οοπηρί. ἀγοαηι 7)ονιὶπὶ Ὠεὶ ποβγὶ Ταῖς, 

Ὁ. ἐκ Σηλὼμ] ἐν Σηλωμ ΧΙ, 123. (αἴ. Νίς. εἰς Σηλωμ ς2. 
ἐκ μέσ] 

ἐμμέσω (Π0) 82, 24ς. κ1ς8. ἐκ μέσα ἡμῶν] ἐν μέσω ἡμων Χ, ΧΙ, 

445 64) 715) 74γ 92) 93. τού, 1οβ, Το, 123, 134» 144, 236, 244. 
Οὐρὶ. Αἰεχ. Απη. 1. 4. Απη. ἘΔ. δίαν. ενωπιον μων 19. καὶ 
σώσει} καὶ σωσάτω 447. ἐκ χειρὸς) ἐκ χειρῶν Ατπι. τ. 4. ΑΥΠῚ. 
Ἑὰ. Θεοσρ. ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν] εκ τῶν ἐχϑρων τθ. ἐχϑρῶν] των 
ἐχϑρων 93.» τοϑ, 247. Οομπιρὶ. 

ΙΝ. ἀπέξειλεν] ἐξαπεςεελεν 247. ὠπέρειλεν ὁ λαὸς] ὠπέςειλαν 
οἱ ἄνδρες Θεοτρ. εἰς Σηλὼμ] ἐν Σηλωμ, ςς. εν Σηλω 93, τού, 
τοῦ, 120, 134. ἐν Σιλωμ 1:8. ἐν Συλῶ ΟομηρΙ. Σηλὼμ] Σηλω 
(1 “ξπιρετ) γ4. Σαλὶμ Θεοῦ. αἵρεσιν] ῃραν (πιᾶγρ. Χ.) 109, 82, 
935. τοϑ. Οὐηρὶ. Απῃ. 1. Απη. Εά. δῖαν. μυβηνίργωπε Ταῖς, (α], 

ἦρον Αστῃ. 4. ἔχεῖσσεν) α 71. τὴν κιξωτὸν] - τῆς διαϑηκης 

10, 445) 719) 74) τοῦ, 120, 134, 247. ΑΙεχ. Ατη). 4. -Ἐ διαϑη- 
κῆς 82, 93, 1ο8. Οοτηρί. κιδωτὸν τῆς διαϑήχης Απῃ. 1. ΑΓΠι. 
Ἑὰ. Κυριου] Κυριου τῶν δυναμεων 19, 44) 74) 82, 93» τού, 
τοϑ, 120, 134. Οοπηρί. ΑἸεχ. τοὺ Κυριου (ς6. ἢς νεῖ. ς.) 123; 
446. (Δι. Νίο. Κύυριε τῇ Θεξ 447. Κυρίου δυνάμεων ΑΥπι. 1. 4. 

Ἀπη. Ἐά4. καϑημένου “χερουξίμ} οὗ ἐπεκαϑῆτο τὰ χερουξημ το. 
ἢς, ἰῇ χερεδιμ, 82, 93, 1ο8. ἔς, πῇ χερβδίν, ΟοπιρΙ. καϑημενε 
ἐπὶ χερβδιμ 24ς. δῖαν. κόϊ ψεάεδαι λεγε δίη Τὶς. Οδ]. ὃς ἐκαϑέ- 
ζετο ἐπὶ χερεδές Ατη. τ. Αὔ. Εά. ὃς ἐκωϑέφξετο χερεδιμ ΑτπΊ. 4. 

χαϑημίέγου ἐπὶ χερεξίν Οεογξ. καϑημένου χερεξιμ---μετὰ τῆς κι- 
ξωτξ] α οὐπι ἰπιειτηεά. 247. χερουξίμ] χερεδειν ΠΠ|, Χ, 64. ΑἸά. 
χερεξημ τς8. χερουξειμ (244. ἢς ἱπέτ2) ΑἸεχ. (αι. Νίο. καὶ 
ἀμφότεροι] καὶ ἦσαν ἐκεῖ ὠμφότεροι (εογρ. 51αν. Οἴἶτορ. ἢς, οὔπὶ 
ἦσαν ἰηϊεῦ ὕηςο5, ϑίαν. Μοίᾳ. οἱ υἱοὶ Ἡλὶ] οἱ υἱοὶ Ἰηλ (φυοά εἴ- 
ἔεττις Ἰσραὴλ) 74. οἱ νιοὶ εἰσι 236. κα οἱ ΑἸεχ. μετὰ τῆς} α τῆς 

Ἀπῃ. τ. 4. Αγσπι Ἐά, μετῶ τῆς χιξωτ5]} στα ἀγεα οὶ ἰδαπὶ 1λι- 
εἰξ. Οἱ]. χιίξωτξ] - τε Θεὲβ Χ, ΧΙ, ςς, 119, 123) 1ς8, 416. 
(αι. ΝΊς. ΟΘεογρ. ϑιαν. -Ἐ τῆς διαϑηχης τὰ Κυριξ το. -[ τῆς δια- 

ϑηκῆς τε Θὲξς 44) 74» 82, 93, Ιού, τοϑ, 120, 134. Οοτηρ!. Αἴεχ. 
Αττη. 1. 4. Αγ. ΕἘά. -Ἑ Θὲβ 24... ὈΟφνὶ] Οφνες (26. [8 ἔξπη- 
ΡεΓ.) 24ς. Οράπε Τλιςῖξ, (δὶ. Ὀρφνὶ καὶ Φινεές] Ὀπνὶ καὶ Πινδες 
(ἄς νεῖ. 11.) ἐπορεύοντο Ατηι. 1. 4. Αγπ!. ΕἘά. Ὀφνιξ καὶ Θινεός 
(ῆς νεζ. 11.) ϑῖδν. Οἴτορ. 

ν. Καὶ ἐγενήθη} καὶ ἐγένετο 109, 829 93, 108, 247. ΟΟΠΊΡΙ. 
α ἐγενηϑὴ 44. ἢ κιξωτὸς)] κα ἡ 11. Απῃ. 1. 4. Αγη. Εά. -Ἐ δια- 

ϑηκης 44, τ20, 134. Αἰεχ. -Ἐ τῆς διαϑηκῆς 74) 82, 93) τού, τοϑ. 

σᾶς ὁ λαος Ἰσραηλ 247. τὰς ὁ ̓ Ισραὴλ Οεοτς. 

ιογὶς Ψ]ρ. 

Ἀπ. 1. 4. Ασ. Εα. 81᾽αν. τῆς φωνῆς 244. 

εφυλοι] καὶ εἶπαν ΧΙ. 
.236. (ας. Ν)!ς.) 64) 74» 144) τς8, 247). ΑἸεχ. 
Α Χ, το, 29, 44) ξύ, 71) 745) 82, 935 τοῦ, τοϑ, 119, 120, 123») 134) ΄ 

και ἐεγγωσθη ΧΙ. 
(1Ο8, 134) 144γ1ς8, 236, 244) 24ς, 246, 247. Οομηρ!. ΑἸά. Απῃ. 

Ἑά. κιξωτὸς Κυρίου) Ττ. 44. 

.Ἑά. δίαν. Μοίη. 

Ἢ σφοδρα το, 93- Οοπρρί. 

Οοπιρί. Αππη. τ. 4. πῃ. Ἑά. κιδωτὸς] κυξωτος ες. 
Κυρικξ ςξς) 93) 1το8. (οπρ]. αὶ 244, 243) 247. 

Ἀπ. 1. 4. Απῃ. Ἐα, 

Κυρί]} τα 
καὶ ἀνέκραξε] α καὶ 

ἀνέκραξε) ἀνεχραζαν τοι. πᾶς Ἰσραὴλ] 

φωνῇ] κραυγῇ 
119, 236. φωνῇ μεγάλῃ) φωνὴν μεγαλὴν 24ς. μεγαλοφωνῶς 
Αππῃ. σ᾿. 4- ἄπ. ἘΔ. καὶ ἤχησεν] καὶ ἤχη (Π0) 24ς. 

ΝΙ. Καὶ ἤχεσαν---κραυγῆς} Εἰ ακάϊεγμπε ῬΑ βλ ἑπε σοσεπι εἶα- 
τῆς κραυγῆς] τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς 44) τύ, 74, 82, 

939 1ού, τοβ,᾽120, 134) 246, 24). Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἢς, ἤἥηπε τὴν, 
καὶ εἶπον οἱ ἀλλό- 

εἶπον) εἰπαν (βς νεῖ. 7. Χ, ςς» 110, 123») 
οἱ ἀλλόφυλοι 4] 

236, «46. (οἴηρὶ. (Αι. ΝΊς. (εογρ. δῖαν. α ἀλλόφυλοι 1.8. Τίς 
ἡ χραυγὴ] τις ἡ φωνὴ του ἀλαλάγματος τοϑ. τίς ἡ φωνὴ τῷ ἀλα- 
λαγματος τέτε Οοπρ. Τίς ἡ κραυγὴ --ὅτι κιξωτὸς] τις ἡ φωνή 
τι ἡὶ κιξωτος τιθ. Τὶς ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλη αὕτη] τίς ἐςιν ἡ φωνὴ 
μεγάλης τῆς κραυγῆς ταύτης ΑΥπι. Σ. 4. Ατηϊ. Ἑά. τίς αὕτη ἡ χραυ- 
γὴ ἡ μεγάλη 8αν. φμίέπαπι οἱ ἀδε νοχ εἰαπιοτὶς "παρμὶ Ψυϊρ. ἢ 

κραυγὴ] -Ἐ τοῦ ἀλαλαγμου 44) 74» τού, 120, 134) 24). Αἰεχ. καὶ 
φωνὴ 82, 93. ἡ κραγη 24. ἢ μεγάλη] α 1:8. αὕτη ἐν τῇ 
τπαρεμδολῃ] τῆς ἐν Τῇ παρεμξολὴη 24ς. ἐν τῇ παρεμξολῃ! ΑΛ Τῇ Ι, 

ΑΙεχ. Ατπι. σ. Αση. Ἐά. ἡ εν παρεμβολὴ τό, 246. καὶ ἔγνωσαν) 

ὅτι κιδωτὸς] οτι ἡ κιξωτος ες, ςό, όᾳ, 74) 93» 

Κυρίου] τε Κυριξ το, ξό, 93, 
ἤχει] α 246. ἧκεν Ατπι. 1. ΑΥπΊ. 

ἥκει εἰς τὴν παρεμβολήν] εἰς τὴν παρεμβολὴν 
ἥκει ςς. ἐρὶν ἐν τῇ παρεμξολὴ δ5ϊαν. Οἴἶτορ. 

ΝΙΙ. Καὶ ἐφοξήϑησαν] -[- σφοδρα ΧΙ, 92, τ44. 

1οϑ8, 121) 246. (Ποπιρὶ]. ΑἸά. 

οἱ ἀλλόφυλοι] 

καὶ εἶπον] οἱ εἰπὸν 19. καὶ εἰπᾶν 121) 
236. καὶ εἶπον, Οὗτοι οἱ Θεοὶ ἥκασι] καὶ εἶπον ὅτος" ὁ ϑεὸς αὐτῶν 
ἥκει (ῆ.) 82. Οὗτοι οἱ ϑεο}] «τος ο ϑέος αυτων 19, 1τοβ8. Οοπηρὶ. 
οὕτως (Πς) ο ϑεος αὐΐων 93. ὁτι οἱ ϑεοι 247. ὅτοι ϑεοὶ αὐτῶν Ατπὶ. 1. 
Αγ. Εὰά. -Ἑ αὐτῶν Αγηι. 4. Οὕτοι οἱ ϑεοὶ ἥκασι] οὗτος ο ϑεος 

ηχῶσιν 24ς. ἥκασι] ἡκεὶ 19, 93. 108. Οοπ)ρί. ἥκοντες εἰσὶν 
Οεοίς. πρὸς αὐτὲς εἰς τὴν ταρεμξολήν) Α πρὸς αὐτὲς Ατγη. 1. 4. 

Αγ. ἘΔ. εἰς τὴν παρεμβολὴν πρὸς αὐτὰς Θεοῖς. 8ῖδν. Οἴἶτζορ. 

ΨΊἼΠ. Οὐαὶ ἡμῖν] α μῖς Ασπὶ, 1. 4. Ασα. ἙἘά. Οὐαὶ ἡμῖν--- 
καὶ τρίτην] αὶ οὐπὶ ἱητογηϊοά, ᾿ς8. ἔξελξ ἡμᾶς Κύριε σήμερον] ρο- 
πἷς ἀηῖς ουᾶι ἡμῖν 247. ΑΙεχ. Αγπι. 4. ἔξελξ ἡμᾶς Κύριε. οὐαὶ ἡμῖν 
Αὐτη. 1. Αγπ. Εά. Κύριε] κα τό, 246. Κύριε σήμερον] Ττ. τοό. 
ὅτι οὐ---τρίτην] οτι ἐγενηϑὴ δτως ἐχϑες χα! τριτῆς 19, το8. οὐ γέ- 
γονε] οὐκ εἐγενηϑη 82. οὐ γέγονεν ἡμῖν Απῃ. τ. 4. Αγπι, Εά. οὐ 
γέγονε τοιαύτη ἐχϑὲς] κκ ἐγενηϑὴ ἔχσες ὅτῶς 93. τοιαύτη] τοιαῦ- 
τα 24ς. ὅτως Οοπιρὶ. Οεοτρ. ὅν. ἐχϑὲς] χϑὲς 44, τού, 244. 

καὶ τρίτην] καὶ τριτῆς 74) 82, 93» τού, 120, 134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
βαὶ ἡμῖν 29] καὶ ἡμᾶς 74. καὶ ἡμῖν (υζ νἱἀεῖιτ) 226... δαὶ ἡμῖν 2" 
---τότων] αὶ οὐτὴ ἰηϊεγηγεά. 44. τίς ἐξελεῖται] τίς ἐξέληται ΤΠεο- 

ἀοτεῖ. Ὁ. το. ἴῃ τ ερ. ργαηνς, καὶ Ατηι. 1. 4. Αττι. Ἐά. ἐἔξε- 
λεῖται ἡμᾶς] Τι. 8[αν. Μοίᾳ. ἔκ χειρὸς] ἐκ χείρων ΑΓπη, 1. 4. 
Ατπι. Ἐ4ά. τῶν ϑεῶν τῶν ςερεῶν} τῶν ξερεων θέων 246. τῶν ϑεῶν 
τῶν ςερεῶν τάτων} τῇ ϑ ει τῇ ξερεξ τΈτῈ τ0, 82, 93. ὙΤεοάοτεϊ. 1. οἷϊ. 
ἢς, ἥπε 1ξουμάο τα, τιοϑ. τὸ 9Ὲ: τὰ ἔτέρου τατε 24ς. τῶν “εῶν 
ἰσχυρῶν τάτων Αττη. 1. 4. Αγηι. Ε΄. δίδν. Μοίᾳ. τῶν ϑεῶν ἐσχυρι- 

δόντων αὐτές ϑῖαν. Οἴἶτορ. ςερεῶν} σερεωτερων 121. (ΟΠΡ]. ΑἸά. 
οὗτοι---σαταξαντες) οὐτὸς ο ϑεὸος ο ταταζας το, 82, 93. 1οβ. 
ὅτοι ϑεοὶ εἰσὶν οἱ ἐπάταξαν Ατηι. τ. 4. Ατηι. Ε4ά. ὅτοι οἱ ϑεο}} 

ουτοι Εἰσὶν ο᾽ υἱθι 44. Ε͵οΙ σφισιν οἱ ϑέοι 74, τοῦ, 120, 121) 134. 
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καὶ ἔπαιον ἄνδρες Ἰσραὴλ ἐνώπιον τῶν ὠλλοφύλων δῖαν. 

,, νον] κα 246. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ὶ ΚΕΦ. τν. 

' ρῬο ῷφ » φὸ . ΄ 49. »ν 

τάξαντες τὴν Αἴγυπ]ον ἐν πάση πληγῇ, χαὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Κραταιδσϑε χαὶ γίνεσϑε εἰς ἄνδρας 9. 

ἀλλόφυλοι, ὅπως μὴ δαλεύσητε τοῖς Ἑδραίοις, χαϑὼς ἐδέλευσαν ἡμῖν, καὶ ἔσεσὼςε εἰς ἄνδρας, 

χαὶ πολεμήσατε αὐτές. Καὶ ἐπολέμησαν αὐτός" χαὶ πταίει ἀνήρ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐφυγεν ἐχαςος 

εἰς σκήνωμα αὐτϑ" χαὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σφόδρα" χαι ἔπεσον ἐξ Ἰσῥχῆλ τριάκοντα χιλι- 

ἄδες ταγμάτων. Καὶ χιξωτὸς τῇ Θεβ ἐλήφϑη, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ἣλὶ ἀπέθανον, Οφνὶ καὶ 

Φινεές. Καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ Ἰεμιναῖος ἐκ τῆς παρατάξεως, χαὶ ἦλθεν εἰς Σηλὼμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἰδὲ ς ΄ Ν ΣΝ »“ Ὁ 3. ἰῷ Ν Ν Ἀλλ ε . 

ἐκείνη, χαὶ τὰ ἱμάτια αὐτῇ διεῤῥωγότα, καὶ γὴ ἐπὶ τῆς χεφαλὴς αὔτ. Καὶ ἦλνε, χαὶ ἰδὲ Ἣλὶ 
“ 6 7 2 Ὁ ») ρὸ ς Ν Ὺε 

ἐπὶ τρῦ δίφρου παρὰ τὴν «πύλην σκοπεύων τὴν ὁδὸν, ὅτι ἦν χαρδία αὐτῷ ἐξεςηχυῖα περὶ τῆς χι- 
“ω 3 δ » ν 2 ΄ ει » . 

ξωτξ τῷ Θεδ' χαὶ ὁ ἄνϑρωπος εἰσῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγ[εῖλαι!" χαὶ ἀνεξδόησεν ἡ πόλις. Καὶ 
“ ““ κ᾿ . ε Ν᾿ » ΄ ᾿ ν εν ΄ 

ἤκεσεν Ἡλὶ τὴν φωνὴν τῆς βοῆς, καὶ εἶπε, Τίς ἡ φωνὴ τῆς βοῆς ταύτης, χαὶ ὁ ἄνϑρωπος σπεύ- 

σας εἰσῆλθε, χαὶ ἀπήγίειλε τῷ Ἡλί. 

547. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. ϑῖαν. ὅτος ὁ ϑεὸς ὁ πατάξας Τβεοβοτεῖ, 
1. εἷς. εἰ ἴῃ Οαῖ. Νίς. οἱ πατάξαντες] α οἱ (μαθεῖ τηδηὰ τες.) 144. 
τὴν ΑἴγυπἼον] τὴν 44. 64, 244. γῆν Αιγυπῖκ τ2:. ἐν τάσῃ 
πληγ}] πάσαις πληγαῖς ΑΥπΊ. 1. 4. Ατῃ. Ἑά. δ᾽αν. ἐν πάσαις 
πληγαῖς Οεοῖρ. ἐν τῇ ἐρήμῳ] ἐν πασῃ τῇ ἐρήμῳ τό, 244, 246. 
ἐν πάσῃ ἐρήμῳ Αττῃ. 1. 4. Αγη]. Ἑά. 

ΙΧ, Κραταιῶσϑε] κρατεκσϑεὲ 93. καὶ γίνεσθε! αὶ καὶ 244. 
Ἄγπι. τ. 4. Ατῃ. Εά. εἰς ἄνδρας] εἰς ανδρες 144. ἄνδρες Αττα. 
1. 4. Απη. Εά, ἀλλόφυλοι]  Χ, ΧΙ, 29, ς2,) ξς; κό, 715.110. 
144. 148, 236, 544).246. (αἴ. Νίς. ὦ ἀλλόφυλοι Ατη). 1. 4. Α,ηι. 
ἘΔ. ἀλλόφυλοι---εἰς ἄνδρας 4} , 11, 121, 244ς. ὅπως μὴ] 
μῆποτε 449 745 τοῦ, 120, 134» 247. ΑΙεχ. δελεύσητε] δελευσηται 
92.- ἐἰδάλευσαν ἡμῖν] εδαλευσαν υμῖν 120, 134. ΑΙεχ. ΑΥπη. 1. 4. 
Ατπι. Ἐά, ργαπεῖῖ.. καὶ ὅεοσ. καὶ ἔσεσϑε] γίνεσϑε δὲ ϑῖαν. 
Μοίᾳ. καὶ ἔσεσϑε εἰς ἄνδρας] κα 44. γίνεσϑε ἄνδρες Ατπι. τ. 4. 
Απῃ. Εά. εἰς ἄνδρας εἰς ἀνδρίαν δίαν. Οἴἶγορ. πολεμήσατε] 

πολεμήσετε τύ, 64, 71, 929 93) 123) 144) 24ς. ΑἸά. ΑἸεχ. πολεμή- 

σεται ([ἰς) 82. αὐτάς} αὐΐοις 24ς. μετ᾽ αὐτῶν (ἂς νετ, 10.) 
ΑἼπὶ. :. 4. Ἀπ. Ἐα, Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. 

Χ, Καὶ ἐπολέμησαν αὐτάς] καὶ ἐπολέμησαν οἱ ἀλλοφυλοι προς 
αὐτας το, 93. ΟΟΠΡ]. κα ς2, 82. καὶ τήαίει ἀνὴρ Ἰσραὴλ] εἰ 4- 
“)κεὶ: υἱν 72), αεἰ α εοη εξ αἰϊεπίρεπαγωης Τιὰςὶξ. ( 4]. ,. Ατγηλ. 1. Ασπ). 

ἘΔ. καὶ ἔπαιον ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον τῶν ὠπεριτμήτων Οεοτρ. 
σταίει] 

σαιει ζ2. ητ]ηϑη 247. ὠνὴρ Ἰσραὴλ] -Ἐ ενωπιον αλλοφυλων Χ, 

ΧΙ, 20, 52, 6) κό, 64, 71,92) 1109 123, 144,18, 236, 244).24.ς5 246. 
ΑΙά. (αῖ. Νὶς. -Ἐ ἐνωπίον τῶν ἀλλοφυλων 10, 44, 82, 93) τοῦ, 108. 

ΟΟπΙρ!. κα ἄνηρ 247. καὶ ἔφυγεν] και ἐφυγον Χ, ς ς, 1.8. α 82. 

ἕκαςος] ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἕκαςος ΛΑίΐη. 1. 4. Ατη Εά. εἰς σκήνωμα] 
εἰς τὸ σχηνωμα ΧΙ, τό, 93, 1οϑ, 121) 1239 236, 244, 246, 247. 
᾿Οοπιρὶ. ΑΙά. (ας. Νίς. εἰς σκηνώματα Αττη. τ. 4. Ατηι. Εά. εἰς 
οἰκίαν 5ϊΑν. αὐτῷ} αὐτῇ ΑΙεχ. Οεοσρ. 81αν. αὐτῶν Αγηι. 1. 4. 
Ἅτηι. Εα. χαὶ ἐγένετο] καὶ ἐγίνοντο ΑΥπ1. 1. 4. Αγπῃ. ἕἘά. πλη- 

γὴ μεγάλη σφέδρα] πληγαὶ μέγιγαι σφόδρα Αττη. τ. Αται. Εά. πλή- 
γᾶι μεγάλωι σφόδρα Αττα. 4. ἔπεσον] ἔπεσαν 11, Ξό, 64. (οὶ. 

ΧΙ. Καὶ κιξωτὸς} καὶ ἡ κιξωτος Χ, ΧΙ, 44, ζ6, 71, γ4, 82, 92, 
93. τού, τοϑ, 119» 120, 121) 123) 1345) 1445) 1ς8, 236, 242, 244, 

24ς, χ46, 247. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (αῖ. Νίς. Ασπ). :. Αση. Εά. 

75 ΘΒ] τε 11. Κυριε 247. ἐλήφϑη] ελιφϑη 932. ελειφϑὴ 134. 
οἱ υἱ0}} κοι 1, τοό. ἩΔῚ] α τ:8. Ἡλει τὰ ἱερέως 24)η.ἹὉ αἰπέ- 

ἀπέσϑανον, Ὀφνὶ καὶ Φινεές] Οφνι καὶ Φινεες απε- 
ανον τ0, 82, τοϑ, 247. Οοπιρὶ. ἢς, πἰῇ Οφνει, 93. 

᾿ ΧΙ, ἔδραμεν] ἐφυγεν (Χ. πηᾶγρ.) 19) 82, 93) τοϑ. εἰνὴρ--- 
παρατάξεως) ἀνὴρ ἐκ τῆς παρατάξεως Ἰεμενὶ Οεοτξ. ὠνὴρ ἐκ τῆς 
«-αρατάξεως ὀνόματι '᾿Ἐμενιὴ 5ιαν. Οἶτοσ. ἀνὴρ ἐκ τῆς τπταρατάξεως 
Ἰεμινεῖ 5[αν. Μοίᾳ. ἀνὴρ Ἰεμιναῖος} ἀνὴρ τὶς ᾿Ιεμιναῖος Ατηι. 1. 
ὥνὴρ εἷς Ἰεμιναῖος Αται. 4. Ἰεμιναῖος] Ιεμεναιος 44. ἹἸξεμειναῖος 
93: Γεμηνσιος 242. Ἰεμμιναῖος ΑΙεχ. ἸΙαμιναῖος (πιαγρ. Βενιαμι- 

ναϊος) Ατπῃ, ἙἘά. ἕκ τῆς παρατάξεως] -Ἐ- τοῦ πολεμου ΧΙ, το, 82, 
93» 108, (πηᾶγρ. 119.) 144) 24ς. ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκεῖϑεν Ατη,. 1. 
Ἄπη. Εά., «-᾿ ἐκεῖϑεν ΑτἼηι. 4. καὶ ἦλϑεν] καὶ εἰσηλθεν 19, 82, 
93.108. εἰς Σηλῶμ] ἐν Σηλωμ Χ. εν Σιλωμ 1 8. Σηλὼμ) 
Σηλω τοῦ, 134. καὶ τὰ ἱμάτια) α τὰ Αἴ. 1. 4. Απη. Εά. 
διεῤῥωγότα] διερρηγοτα 745, τού, 120, 121, 134. ΑΙοχ. διερρηγμενα 

82, 93, τοβ, 4.47. (πρὶ. διεῤῥωγὼς 811ν. καὶ γῆ] καὶ γαρ 242. 
καὶ κόγις Ατγχι. τ. 4. Ατπγ, Εὰ. καὶ κόνις ἣν ϑ8ἷαν. 

, Ἡλεῖ (πῆ Ἡλεὶ) 82). Ἠλεὶ 246. 

ἀκοῆς 82. 

Καὶ Ἡλὶ υἱὸς ἐνενήχοντα ἐτῶν, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῷ 
,᾿ 9 5, ρο 3 ΄ φὼ ᾿ Ζ΄ 49. κνκνὋὁ 7 Ὄ 

ἐπανέςησαν, καὶ οὐκ ἐπέξλεπε. Καὶ εἶπεν Ἡλὶ τοῖς ἀνδράσι τοῖς “φεριεςηχόσιν αὐτῳ, Τίς ἡ 

ΧΠῚ. Καὶ ἦλϑε] καὶ οτὲ ηλϑὲν 10, 82) 93, 1τοϑ. Οοπιρί. κα 44. 
καὶ ἰδὲ] α καὶ 19; 82, 93, 1οΒ. (οπηρ. ἩλΔιὲ] 

ἐπὶ τῷ δίφρου] ῥταπνεῖ. ἐκα- 
ϑητὸ Χ, 29.» 52, ς 4) τύ, 64) 71, 74, 825 92, τού, τ 120, 1235) 134» 

καὶ εἰπὲν 121. 

ἀ44, τς8, 236, 242, 2445) 24, 246. ΑἸεχ. Ο4ῖ. ΝΊς. εκάϑητο ἐπὶ τὲ 
οδίφρε αὐτὰ ΧΙ, το, τοϑ. (οπιρί. ΑΙά. ἄς, πη ἐεχαϑέτο, 92. ἄς; πἰῆ 
αὐτῇ, Ατηι. 1. 4. Απη. 4. εκαϑητο ἐπὶ διφρου 44. Ῥτγαπιϊέ, ἐκα- 
ϑιτο 247. “ αὐτῷ Οεοῖρ. ἐκάϑητο ἐπὶ τὰ ϑρόνε αὐτὰ δῖαν. Οἴἶτορ, 
ῆς, πἰῇ αὐτῷ, δῖαν. Μοίᾳφ. τοαρὼ τὴν πύλην] περι τὴν πυλὴν 144. 
ταρα τῆς πυλὴς 242. ταύλην] ϑυραν τῆς τυλῆς τ21. ΑἸά. σχο- 
πεύων] καὶ ἐσχόπενε ΑἸτη. 1. 4. Ατηι. Ἑά. ἥν καρδία] ἡν ἡ καρδια 

Χ, 44, τό, 64, 71) 745) 82, 92, 93», τού, 1109. 123) 1347 1445) 18, 
236, 242, 244) 24ς- Οοπρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (ασ, Νίο. ἡ καρδια 247. 
αὐτῷ} . 44. ἑξερηκυΐα} αγωνιωσα 82, 93. ἐν ἐκγάσει μεγάλῃ 
δίαν. Οἶτορ. ὅς, οὐπὶ μεγάλῃ υποὶς ἱποϊυΐ, δῖαν. Μοίᾳ.αῪ πτσεὶ 
τῆς) νπερ τῆς 82, 93») 1ο8. τῷ ΘΕΞ] α 247. καὶ ὁ ἄνθρωπος] 
καὶ πᾶς ανϑρωπὸς 44. κα ὁ Οοπιρί. καὶ ὃ ἄνϑρωπος εἰσηλϑεν] 
καὶ εἰσῆλθεν ὁ ἀνὴρ Αττη. 1. Ατηι. Εά. εἰσῆλθεν] ηλϑὲν 1 ς8, 244, 
247. εἰς τὴν πόλιν] εἰς τὴν πυλὴν92Ζ. εἰς τὴν σσόλιν ὠπαγγεῖ- 
λα!] αναγίειλαι εἰς τὴν πολιν 44.) 82, 935 τού, τοϑ, 120, 134) 347. 
Οοπιρὶ. ἀπαγγεῖλαι εἰς τὴν τοόλιν ΑἸΙεχ. Ατηι. τ. Α΄. Εά, εἰς 
τὴν πόλιν ὠπαγίείλας ΟΘεοτρ. ϑ[Αν. ἀπαγγεῖλαι] αναγίειλαι Χ, 
205 ξξ) 71. 74) 123) 158, 242,2 24ς. (αἵ. Νῖς. 

σολις Χ, 20. 44) ςς, τό, 74) 82, 93. τούς τοβ, 120, 134) 1τς8, 245» 

“46. Οοπιρὶ. πᾶσα ἡ πολις ΧΙ. ὅλη ἡ πόλις φωνὴ μεγάλη ς2, 6, 
719 123) 144) 236, 242, 244. (αῖ. Νῖς. δῖαν. ὅλη ἡ ττόλις φωνὴ με- 
γάλη (Ώς) 119. ὅλη ἡ πόλις φωνὴν μεγάλην ΑΙά. ργρετηῖε. ὅλη ἴῃ 
ομδγαέξ. ταϊποίε ΑἸεχ. -Ἑ φωνῃ μεγάλῃ Οεογρ. 

ΧΙν. Ἡλι] ὁ Ἐλι σδοῦσ. τὴν φωνὴν] της φωνης 244. τὴν 
φωνὴν τῆς βοῆς] τῆς βοης τὴν φωνὴν ξ6. τὴν βοὴν τῆς φωνης 82. τὴς 
φωνὴς τὴν βοὴν 246. τὴν βοὴν 247. τῆς βοῆς 15] - ταυτης ΧΙ. 
τῆς κραυγῆς (ῆς ἰηἴτα) ϑ8[δν. Τίς ἡ φωνὴ] τίς ἐς! φωνὴ Απη. 1. 4. 

Αγ. Εά. τίς ἐςιν ἡ φωνὴ Οεογς. ΠῚ φωνὴ τῆς βοη:] ἡ Φωνὴ τῆς 

ἡ φωνὴ τῆς βοῆς ταύτη:] ἡ βοη τῆς φωνης ταυτὴς 11, ςς, 
τού, 2.4. 247. τῆς βοῆς ταύτης] τῆς βοῆς αὕτη το. καὶ ὁ ἂν- 
ϑρωπος] καὶ ὁ ἀνὴρ Αττη. τ. 4. Απῃ. Ἐά. σπεύσας εἰσῆλϑε) ἔσπευ- 
σεν εἰσελϑεῖν Ατηὶ. 1. 4- Αι. ἘΔ, ἔσπευσεν Ὅξογρ. εἰσηλι)ε} 
ἤλϑὲ τοόὄ. καὶ ὠπήγίειλε] καὶ ἀπαγ[εἶλαι Ατπι. τ. (Αχαι. ἘΔ. ὧἱ 
ν]άεῖατ.) ἀπαγ[εῖϊλαι Θεοῖς. ὀπήγίελε) ανηγίειλε 7. ἀπήγ- 
γειλε τῷ Ηλί] απηγίειλατο Ηλι 158. τῷ Ηλί] κα Ασηι. 1. 

ΧΥ. Καὶ Ἧλι υἱὸς] καὶ ἥν Ἡλὶ θῖν. Καὶ Ἡλὶ υἱὸς ---ρὸς 

ἩΔλΔιε ἴῃ ςοπλ. ἴδ4.} κα οὰμπὶ ἰμϊεγηιεά. Θεοσρ. ἨΔῚ] ργαπηϊτῖ. ἣν το, 
1οϑ. Οοπιρί. -Ὁ ἦν 44. υἱὸς] ἦν εχ οοττ. δΌ 8]. ηϊ. ςς. 121. 
υἱὸς ἐνενήκοντα ἐτῶν) ὡς ἐτῶν ἐνενήκοντα 44. νιος ὡς εἐνενηκοντῶ ἦν ἐτῶν 
74, τού, 120, 134. ὡς ἐνενήκοντα ἐτῶν 242. ὠσει ἐνενήκοντα και 

ὀχτὼ τὼν 247). υἱὸς ὧν ἐνενήκοντα καὶ ὀκτὼ ἐτῶν ΑΙεχ. ἣν ἐτῶν ἐννε- 
νήκοντα καὶ ὀχτὼ ΑτΥη. 1. 4. Αγη). ΕΑ. ἐνενήκοντα) -᾿ ὀκτῶ 10. 

δίανυ. - καὶ ὀκτω 82, 93, 1οϑ, 18. π᾿ (ἰ. 6. ὀγδοήκοντα) ςό, “46. 

ἐννενήκοντα (ἢς) 122. ΑἸά, (αι. Νῖς. ἐνενήκοντα ἐτῶν ] ἐννενήκογ]α 

καὶ ὀκτὼ ἐτῶν ΟΟπρΡ. οἱ ὀφθαλμοὶ] οἱ Ατηι. 1. 4. Ἀπῃ. Ἐά. 
αὐτῷ] αὐτῳ 44, 74. τού, 120, 121) 134. ἐπανέςησαν) εἐδαρυνθησαν 
(πιαγρ. Χ.) τ9, 82, 93, (1οϑ8. πιᾶγρ. ἐπεςαϑησαν) τς8. (πρὶ. Αι, τ. 

Αἴη. Εὰ. ἠσϑένησαν ϑ8ῖαν. ἐπέθλεπε] ἐδλεπε 11, Χ, 44) ςς, ςό, 

64, 719 74) 82, 92, 939 1ού, 1105 120, 121) 1237 [347 1447γ1ς8, 242, 
244. 24ς. (οπρ]. ΑἸἰεχ. (αἵ. ΝΙς. 

ΧΥῚ. Καὶ εἶπεν Ἡλὶ 1] Ηλι 247). Καὶ εἶπεν Ἡλὶ 1" --ἤχον 

10. 

11. 

12. 

12. 

14. 

Ιξ. 

16. 

ἡ πόλις] οληὴ ἡ. 



ΒΑΞΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
κε Φ. ἵν. 

17. 

18. 

19 

20. 

21. 

ἮἘλεϊ 246. 

φυγὴ τῇ ἤχε τότε; χαὶ ὁ ἀνὴρ σπεύσὰς προσῆλϑε πρὸς Ἡλὶ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἶμι ὁ ἤχων 
ἐἐχ τῆς σαρεμξολῆς, χάγω πέφευγα. ἐχ τῆς πιἀρατάξεως σήμερον" χὰὶ εἶπεν Ἡλι, Τί τὸ γεγονὸς 
ῥῆμα, τέκνον ; Καὶ ἀπεχρίϑη τὸ παιδάριον, χαὶ εἶπε, Πέφευγεν γι} Ἰσραὴλ ἐκ τροσώσα ἀλ-- 
λοφύλων, χαὶ ἐγένετο πληγὴ βεγάλη ἐν τῷ λαῷ, χαὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοί σὰ τευνήχασι, καὶ ἡ χιξω- 

τὸς τ Θεδ ἐλήφθη. Καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσϑη τῆς χιξωτῇ τῇ Θεβ, χαὶ ἕπεσεν ἀπὸ τὰ δίφρα ὁ ὁπΊ-- 
σϑίως ἐχόμενος τῆς πύλης, χαὶ συνετρίξη ὃ ὃ γῶτος αὐτᾶ, χἀὶ ἀχέϑανεν, ὅτι πρεσξύτης ὁ ὁ ἄγϑρὼω- 
χὸς χαὶ βαρύς: χαὶ αὐτὸς ἔχῤινΕ τὸν. Ἰσραὴλ εἴχοσὶν. ἔτη. - Καὶ γύμφῃ ἀύτϑ γυνὴ Φινεὲς συνεί- 

ληφυϊὰ. τῇ τεκεῖν, χαὶ ἤχεσε τὴν ἀγψελίαν, ὅτι ἐλήφϑη ἡ χιξωτὸς τῷ Θεᾶ, χαὶ ὅτι τέϑγνηχεν ὁ 
᾿ 39. “ ν, εν“ ΟΣ ΦΠι ΠΡ Ν - ν 3 ο ἢ ᾿ ΝΥ͂Φ.ΕΕ Σ 9. Σ,. 5». -, 
πεγϑερὸς αὐτῆς χαὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, χαὶ ἔχλαυσε χαὶ ἔτελεν, ὅτι ἐπεςράφησὰν ἐπ αὐτὴν ὠδῖνες ἀὐ- 
τῆς Καὶ ἐν τῷ χαϊρῷ αὐτῆς ἀποῦϑνήσχεϊ" χαὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖχες ἀἱ ἰσαρεςηχυϊαι. ἀὐτῇ, 
Μῇῆ φοξοῦ, ὅτι υἱῶν τέτοχας" ιχαὶ οὐχ μῶν ἂν, χαὶ ϑχ ἐνδησεν ἢ καρδία ἃὐτῆς. 

φάτο αὶ οὐπὶ ἱηϊεττηοά. 71. Ἠλθεῖ υποὶβ πο αἴ, (φαοά ἀεῆι ἐπ νυ.) 

Αἰπι. Εά. Ἡλι 1] Εἰλι 93. τοῖς ἀνδράσι--- πρὸς ἩΔΙ] , 24ς. 
τοῖς περιεςηκόσιν) τοις παρεςηχοσιν το, ξ ς,) 64, 74) 825 τού, τοϑ, 123, 
1349 144) 1ς8, 216, 242. Οσπρὶ. ΑΙά. (δι. Νῖο. 

διν αὐτῷ] λα 44. τοῖς τεριεφήχοσιν αὐῖον.τ51. οἵ τοεριείςηκαν ἀμφὶ 
αὐτὸν Ατῃῃ. 1. 4. Απῃ. Ἐά. αὐτῷ] ἑ ἑαυτῷ δίαν. Μοίᾳ. Τίς ἡ 
φωνὴ] τίς ἐς! φωνὴ Απῃ. 1. 4. Αττὶ. Ἐά. τίς ἐξὶν ἡ φωνὴ ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
Τίς ἡ φωνὴ---Τί τὸ γεγονὸς] τις ἐξτ; καὶ εἶπεν ἄντῳ ὁ ἄνηρ ὁ ελϑὼν εκ 

τῆς ταρεμδολης, ἐκ τῆς παῤῥαταξεως τεφευγα σήμερον. καὶ εἰπὲν 
Ἡλει, καὶ τι τὸ γεγονος 247. τῷ ἤχε τότε τῆς χράυγὴς ταύτης 
Ασπι. 1. 4. Αγπι. Ε΄. δῖαν, ἤχιβ] ἤχους 29,121. καὶ ὃ ἀνὴρ) 
κ9536. καὶ ὃ ἀνὴρ--εἶπεν αὐτῷ] καὶ ἀπεχριϑὴ ο ἀνηρ ο ἐληλυθὼς 
χαι εἰἴεν το, 829 939 τοΒ. (οπρρί. τροσἢλϑε]} εἰσηλϑὲ ΧΙ, τῶ); 

158, 236, 2.44. (τ. Νῖς." ηλϑὲ 71. προσῆλθε πρὸς ἨΔλΙ] προσ- 

ἡλϑὲν Ηλες 11. προς λει εἰσηλϑὲεν 242. πρὸς ἩΛλῚ] α προὶ ται. 

καὶ εἶπεν αὐτῷ͵} κα ἀυτῳ 44. ὁ ἥκων] ὁ ἠἡκὸς τηεπά, 
1:9. ὁ ἡχὼς 236. δηχῶς (ἢς) 242. ὃς ἧκον Ατπι. τ. 4. Ατπι. Ἐά, 
ὃ ἤχων ἐκ τῆς παρεμβολης---καὶ εἶπεν 3} ὃ ἥἤζων εκ τῆς παραταξεως 

τὸ πολεμὲ σημερον, και εἰπὲν ΧΊ. ἐχ τῆς παρεμξολής] ἐ ἐκ ταρεμ- 

βολῆς ἐκεῖϑεν Αττη. τ. 4. Αττη. Εά. καὶ γὼ] μ μ Χ, ςς, 74) 
τς8, 216, 24ς. (αἴ. Νὶς. εγὼ 82, 93. ον, -καγὼ---σήμερον]} 
καὶ σήμερον τσεφευγα 44. καὶ ἐγὼ εκ τῆς τταραταξεως πεφέυγα ση- 
μέρον τοῦ, τ20, 134. Αἰεχ. κά! ἐγὼ εκ τῆς παρεμθολης και ἐκ τῆς 
παραταξεωξ τα τολεμ8 σήμερον 242. δαρίσπι ἐε ργαδίϊο ἀοάϊε Τριοϊξ, 
(1. καὶ ἐγώ εἰμι ὃς τέφευκα σήμερον ἐκ τῆς παρεμδολῆς Αγπῖ. 4. 

ἶκ τῆς ταραταξεως] -Ἐ τε πολεμα (8, 64. 92, 1195) 123, 436, 244. 
ΑΙά. (δι. Νὶς. τα πολεμιξ ςς. εἰς τῆς ((0) παρατάξεως τὰ τοολέ- 
μου 144. ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον] σήμερον ἐκ τῷ ταολέμου 
Αται. τ. Απη. Ἐά4. ἐκ τῇ πολέμου σήμερον ϑ[ᾶν. 
α ἢλι 11, 44.) τό, γ4,),. τοῦ, τ20, 134, 246. ΑἸεχ. καὶ λέγει Ατπι; 
τ. 4. Ατπι. Εά. εἶπεν] εἶπεν ἀντω 82, 93. 1οϑ. Οοπιρ. Τ ἵἴ τὸ 
-τίκχνον)] τι τὸ γέγονος ρημᾶ, απαγΐειλον μοι, τέκνον, ἀπαγίειλον μοι 

82. ᾧυὶ νπιο ζαὅως: οὶ λἰιοίε ἢ Ἰιαοϊξ. (ΑἹ. ΤΊ τὸ γεγονὸς ῥῆμα] 

τί πρᾶγμα ἐπρώχϑη Αττι. τ. 4. πη. Εά. τὸ γεγονὸς ῥημα) 
κρῆμα 93. τὸ ρημᾶὰ τὸ γεγονος τοό. τὸ ῥῆμα γεγονὼς (ἢς) 24ς. 
ἐξδινον] - καὶ απαγίειλον᾽ μοι ΧΙ. - απαγίοιλον μοι 19, 93, 108. 
Αἤῃ. τ. 4. Αγηι. Ἐὰ. αναγίειλον μοι ςς. -[- αναγίειλον δὴ μοι 92» 
:44. -Ἐ αναγίειλον μοι 244. 

ΧΝΊΙ. Καὶ ὠπεχρίϑη] α καὶ Αττ;. τ. 4. Απτη. Ἐά. 
9η-οἰἶπε] Εἰ τοίῥομϊε εἰ ἀἰχὶν Ταὶς, ΟἹ]. 

τοῖς ̓ ἜΕρΙ ἐρῆκό- 

ΑΆ 3 ὔ 

Και ἀπεκχρί- 

Καὶ ἀπεχρίϑη τὸ τσσαι- 

δαριον] α 44. εἶπε] εἰπὲν αὐτῳ 82, 93) τοϑ. Πέφευγεν) τίφευγαν 

Οεοτρ. 5[αν. ἀνὴρ Ἰσραὴλ] πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ 247. ἄνδρες᾿ Ἰσραὴλ 
Οεογρ. ϑδιδν. ἐκ προσώπου] απὸ προσωπὲ 123. ἐκ τοροσώπου 

ἀλλοφύλων] απο προσώπου τῶν αλλοφυλων 82, 93, τοβ. Οοπιρὶ. 
ἀλλοφύλων] τῶν ἀλλοφύλων Ατη1. 1. 4. Απῃ. Ἐά, καὶ ἐγένετο 
πληγὴ--τεϑνήκασι] εν πληγή μεγαλῃ ὡσει τριακοῦα χιλιαδὲς πεσον- 
τῶν ἐκ τὰ λᾶξ, καὶ ἀμφοτεροι οἱ νιοι τεϑνηκᾶσιν Οφνει καὶ Φινεες 
217. καὶ ἐγένετο τοληγὴ μεγάλη] καὶ πληγὴ μεγαλὴ γέγονεν Χ 

ὃς, 71) 82, 93, 108, 24ς. ΟΟπΊρΡ]. σσέογς. 5᾽αν. καὶ τ-ληγη μεγαλη 
ἐγένετο 44) τού, τ20, 134.) 1ς8. Αἰεκ. καὶ πληγαὶ μεγάλαι μεγά- 

λαι (ἢς) ἐγένοντο Ατη). 1. 4. Ατην. Ἐά, τεϑνήκασι] - Οφνι καὶ 

Φινεες 44» 74, τού, 120, 134. 144. Ἄ]Ιεχ. τέϑνηκαν ΟΟΠΊΡΙ. ῥγδειμϊῖ. 
Ὀπνὶ καὶ Πινξὲς Αὐπη. 1. 4. Νὰ εδάξιῃ Ασγηι. Εαά. 

ΧΨΠΙ]Ι. Καὶ ἐγένετο---τοῦ Θεοῦ] Εὲ ,αδξωπι οἹ ἐκπὶ ἀμά 

“ὁ:ά Βεὶ «αρίά εβ 1κιοἷξ, αι. ἐμνησϑὴ] -Ἦ Ηλι ΧΙ. -Ἐ Ηλέ 
σ4). τῷ Θεῖ, καὶ] 44. καὶ ἔπεσεν] κα και 247. εεεὶδϊέ μμρὴὰ 
“ας Τλιοῖξ, ΟἹ. -Ἑ Ἐλὶ Οοόγρ. “- Ἡλὶ δίαν. Οὗτος. καὶ ἔπε- 

γος. ἢ. 

καὶ εἶπεν ἩλῚ] 

᾿Καὶ ἐχᾶλεσεν 

δεν ἀπὸ τὸ διφρε] ἴ ἔπεσεν ἀπὸ τὰ ϑρόνε Ἡλὶ Ατηι. ΄. ἔπεσεν Ἐλὶὲ 

ἀπὸ τὸ ϑρόνε Αγ. 4. ἔς, πἷῇ Ἡλι, Αγηι. Ἐά. καὶ ἔπεσεν (Ἠλὶ) 

ἀπὸ τῇ ϑρόναᾳ ϑ8ῖΑν. Μοίᾳβε. ἀπὸ τῷ δίφρε] ἐπὶ τὰ διφρε τθ. ἀπὸ 
τὸ δίφρου----ύλης] ἄε μήϊα ἡμχια 2ογίαπι Τιαςϊ. (]. ὀπισϑίως] 

οπισϑίων 20. ὀπισϑίως ἐχόμενος] εἰς τα ὁπισϑεν ἐχομενα, 19, 84, 
93. (τοϑ. πιᾶγρ. εἰς τὰ οπισω.) Οοπιρί. ὀπισθϑίως ἐ ἐχόμενος τῆς 
τύλη:] ὀπισϑίως παρὸ τῇ σύλῃ Ατηι. 4. ὀπισϑίως, οὗ ἐκαϑέζετο 

τοαρὼ τῇ ϑύρᾳ ϑίᾶν. Οἶτοξ. ἐχόμενος] ἐχόμενα 929 1144. τῆς 
πύλης] α ἷ2ι. καὶ συνετρίθη ὁ ὁ νῶτος αὐτῷ] εἰ «οραμέμιίτοπ ἢ αἴογ- 

μπι εἶμ: ϑγτ. Βατ- εῦγ. καὶ ὠπέϑανεν] -“Ἐ ἕκεῖ Οεογρ. 81αν. Οἴτορ. 
ὅτι πρεσξύτης] οτι τορεσδυτης ἦν το, 82, 93, τοϑ. (ὐοπιρῖ.. πρεσ- 

ξύτης-- βαρύς] πρεσθυτερος, καὶ ὁ ανϑρωπος βαρυς 247. Μεπὸχ ἐγαὶ ἐὲ 
ὁταυὶς ἄοπιο Ταὶς. ( Δ]. ἀνὴρ πρεσδύτης ἦν καὶ βεθαρυμένος Ατηι. τ. 4. 
Αγη. Ἑά. πρεσθύτης ὁ ἄνθρωπος] ἀνὴρ τρεσξύτης ἢ ἦν' αξεογρ. 

ὃ ἄνθρωπος] ὁ ὁ ἀνϑρωπος ἦν 245. ἣν ἄνθρωπος δίαν. καὶ βαρύς] 

Ἔ καὶ ἐνδοξὸς το, ςς) 82, 93, 1οβ. ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ] )κάϊεα αὶ 
ἦν {},αεἰ 1οϊξ, (]. ἔκοσι] τεσσαράκοντα 120. Οομρι. Αἰ. 
ΟΘεοτρ. δ[αν. ἕικοσι (ἴῃ ππᾶῦρ. γρ. κάι μὴ τ2τ. κ 134. 
ἔτη) Τύ. 44. Αγπι. 1. 4. Απῃ. Ἑά. ετὴ τεσσαρακοντῶ 94. 

ΧΙΧ. Καὶ νύμφη] και ἡ νυμφη Χ, ΧΙ, 29, τό, ὅ4, γι1, 82, 119, 
123, 1324) 144,18, 236, 242, 2442 247. (οπιρί. (αι. Νίς. καὶ ἦν 

νύμφη 93. γυνὴ} ἡ γυνὴ 64, 144, 247. καὶ γυνὴ ϑῖαν. Οἶτορ. 
συνειληφυϊα τῷ τεκεῖν] συνειληφυῖα ἣν ἐγγὺς εἰς τόκους Ατίη. τ. ΑἼηὶ. 

ἘΔ. συνείληφε τῇ τεκεῖν δίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἤκουσε] ὅτε ἤκουσε 

Αγ. 1. Αγ. Ἐά. τὴν ἀγίελίαν] τὴν αγίελειαν 93. κα δῖαν. Μοίᾳ. 

ἐλήφϑη] ελειφϑηὴ 93. ὁ τοενϑερὸς αὐτῇ;}] α ἀυτης 44. καὶ ὃ 
ἀνὴρ αὐτῇ:}] αὶ 247. καὶ ἔκλαυσε! καὶ εφεναξεν το, 82, 93. 108. 

καὶ ἐςένωσε (οπΊρ].- καὶ ὥχλασεν ἰπ οδαγαξξ. τηΐπογε ΑἸεχ. 
Δι. 1. Αγη. Εά. -Ἐ τιχρῶς δίαν. Οἶτορ. 

8ῖαν. Μοίᾳ. ὅτι ἐπεςράφησαν}] οτι ἐςραφησαν τ9, 82, 93) 247. 
Οοτωρὶ. ἐπ᾿ αὐτὴν] ἐπ᾿ ἀυτῆς 144. Οοπιρὶ. κα 236, 242. ἐπ᾽ 
αὐτὴν ὠδινε;} ἐπ᾿ αὐΐης αἱ ὠδινες ΧΙ. ὠδῖνες) αἱ ὠδινες 29, ςς, 64, 
71, 74γ 82, 92, 93, 108, 119, 121) 123, 1445 158, 236, 242, 2445 

24ς, 246. (οιρὶ. (δι. Νῖς. 
ΧΧ, Καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνήσκει) κα 74. 

του αποϑνησκειν αὐΐην 92. πιαγρ. καιρῷ αὐτῇ} καιρῳ αὐτῳ 247. 
καιρῷ αὐτῆς ΑἸεχ. Ατπὶ. τ. Αγπι. Ἐά. αὐτῆς 5αν. Μοίᾳ. ἄπὸο- 

ϑνήσκει] ἀπέϑνησκεν τα. τ. Ατα.. Εἀ. ὅτε ἀπέθνησκεν δίαν. Μοίᾳ. 

ἀποθνήσκει -- γυναῖκες} αὶ Οὐπὶ ἱπίεγπηθά. 242. καὶ εἶπον] καὶ ἐι- 

παν ΧΙ, ςς, 74.) τού, 1215 1349 236, 24τ, 546. ΑἸΙά. (αι. Νῖς. λέ: 
γέσιν Αστιν. 1. Αὐτη. Εά. ἡ καὶ 5[αν. Μοίᾳ. αἱ τταρερηκυΐαι αὐ- 
τῇ) αἵ παρ᾿ αὐτῇ εἰςήκεισαν Απῃ, τ. Ατπι. Εά. ρῥγωπῖ. καὶ δῖαν. 

εἴκοσ ι 

Ἃ 
λ Ἰάαϊι 

Ἑ Ἰάσηι Ἰηῖογ ὩηςοΚ 

ἐν δὲ τῷ καίρῳ 

Οἶτορ. υἱὸν] τον υἱον64. ἐκ ὠπεχρίϑη) Ργαπηῖε. αὐτὴ το, 93» 

τοῦ. 

ΓΟ ΧΧΙ. Καὶ ἐκάλεσε] καὶ εκώλεσε ονομὰ τοϑ. καὶ ἐκάλεσαν 
Αγπι. 1. πη. Εά. ἐκάλεσε) ἐκάλεσαν 445) ςς, 645 71) τού, 120, 
123, 134) 144) 242. ΑἸά, (τ. ΝιΙς. 

τὸ παιδάριον] το ονομα τε τσαιδαριε τ0. 
82. ονομῶ τὼ παιδαριω 93. ΟΠ. Οὐαιδαρχαδωϑ] Οναιδαρυ- 
δαρχαξων ΧΙ, δ. 134. ΑΙά. Ουαί ἡὐ νιν τῷ 19. ἔς, οοῃ- 

υπϑίπι, τοϑ. Οναι Βαρυ Βαρχαξωδι 295) ς5, 92, 110, 144,2. 236, 

ἐχαλησὰν (ξ, ἐκαλεσαν) ς2. 
τῷ (Π0) ονομα τῳ παιδαρίῳ 

242, 4ς. Οὐαὶ Βαρυξαρχαξωδ 44. τού, τ20ο. Οναι Βαρν Βαρχα- 

μὼϑ ες. Οὐλιδαρὺ Βὰρ Χαξὼϑ ({ο) 56. Οὐαιδαρυδαρχαδὼδ γῖ- 

(αι. Νῖς. Οὐαιδαρχαξωὼδ 74, 244- ἑαὶ βὰρ ωὠἴχαξηλ (ἢς) 82. 

Ουαι Βαριωχαξηλ 931. Ουαιμ. Βαρχαξωδ. ις8. Ουλιδαρυδαρχα- 

μὼϑ 246. Ονέχαὼν 247. Ἐχαξδωὼϑ Οοιιρί. Οὐαιχαξὼθ ΑἸεκχ. 

Οὐαϊχαξὼϑθ Αὐἰη. τ. (Ατην. ἘΔ. ἴῃ πιαγρ. εξ ἰςξιῖο Ψυΐφαῖα Ἰχαϑωϑ.) 

4Α1 

ϑιιν ’ἷ.αᾷεἂι. . 

ως... --« ας--- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΑ. 

ἦν: 

ΚΕΦ. 1γ. 
»" βῷ ρ [ωὴ εν, ὦ» δ 3. φὸ Ν εν 

τὸ παιδάριον Οὐχιξαρχαδὼν ὑπὲρ τῆς χιξωτξ τῇ Θεβ, χαὶ ὑπὲρ τ πσενϑερδ αὐτῆς, χαὶ ὑπὲρ 
΄ ᾽ “ “; Ν. Ν “΄ 

τῇ ἀνδρὸς αὐτῆς. Καὶ εἶπαν, ᾿Απῴχιςαι δόξα ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ληφθῆναι τὴν χιδωτὸν Κυρία, 22. 
ΚΕΦ, 

Ἄρὺς τὰ ΩΣ Ἔ π Ν᾽ 
ΚΑῚ ἀλλόφυλοι ἔλαξον τὴν χιδωτὸν τῇ Θεδ, χαὶ εἰσήνεγχαν αὐτὴν ἐξ ᾿Αξενεζὲρ εἰς ἴΑζωτον. 1 
Καὶ ἔλαξον ἀλλόφυλοι τὴν χιξωτὸν Κυρίε, χαὶ εἰσήνεγχαν αὐτὴν εἰς οἶκον Δαγῶν, χαὶ ππαρέςη- 2͵ 

σαν αὐτὴν πταρὰ Δαγῶών. Καὶ ὦρϑρισαν οἱ ᾿Αζώτιοι, χαὶ εἰσηλϑον εἰς οἶκον Δαγώῶνγ" χαὶ εἶδον) 5. 
χαὶ ἰδοὺ Δαγὼν πτεπ]ωχὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτῇ ἐνώπιον χιξωτξ τ Θεβ' χαὶ ἤγειραν τὸν Δαγὼν, 
καὶ χατέςησαν εἰς τὸν τόπον αὖὐτϑ' ξαὶ ἐξαρύνθη χεὶρ. Κυρίου ἐπὶ τοὺς ᾿Αζωτίους, χαὶ ἐξασάνγι-- 

σεν αὐτάς" καὶ ἐπάταξεν αὐτῆς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, τὴν "Αζωτον χαὶ τὰ δριαι αὐτῆς.) Καὶ 4. 

ἐγένετο ὅτε ὥρϑρισαν τοπρωὶ, καὶ ἰδὲ Δαγὼν ππεπ]ωχὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτῷ ἐγώπιον χιδωτῇ δια-. 
ϑήχης Κυρίου" χαὶ χεφαλὴ Δαγὼν χαὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χερῶν αὖτ ἀφηρημένὰ ἐπὶ τὰ ἐμ- 

Βαρχαξὼϑ Θεοῖς. Βαρχαδὴϑ δῖαν. Οἴἶτορ. Οὐεχαδῶϑ δῖαν. 

“ῬΜοῇ. ὑπὲρ τῆς κιδωτξ} ῥγαποῖττ. καὶ ειπτον 44. 8ῖαν. Μοίᾳ. 
Ῥγϑευ. καὶ εἰπᾶν 74) 929) τού, 120. Αἰεχ. ργϑπηϊτε. καὶ εἰπαν᾿ καὶ 
134. ὑπὲρ τῆς κιξωτξ ἄς. 44 ἔπ. (8ρ.] καὶ εἶπεν ὑπὲρ τα πενϑέρου 
ἄντῆς, καὶ του ανδρος αὐΐης απῳκίςαι δοξζα απο Ἰσραηλ, οτι ἐλειφϑὴ ἡ 
κιξωτος τὰ Θεξ 247. ὑπὲρ τῆς κιδωτξ τὸ ΘεΣ] λέγασα μετηνέχϑη 

(αημαια 6) δόξα Κυρίᾳ ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ὑπὶρ τῆς κιξωτᾷ τῷ Θεῖξ 
Θεοῦ. λέγεσα μετηνέχϑη δόξα Κυρίᾳα ἀπὸ Ἰσραὴλ ὅτι ἐλήφϑη ἡ κι- 
ξωτὸς τὰ Θεξ δῖαν. Οἴτορ. καὶ ὑπὲρ ι]λ ὑπὲρ 44. καὶ ὑπὲρ 2᾿ 

--Καὶ εἶπαν ἰπ ςοπι. {64.}  Ουπὶ ἱπιεγπηθά, 44. καὶ ὑπὲρ τῷ ἀν- 
δρὸς αὐτῆς] α 71» τού. αὐτῆς ἢπ4].} - οτι ἀπεϑανεν το, 82, 93. 
Ἔ καὶ απεϑανεν ςς. -Ἐ οτι ἀπεϑαναν τοϑ. -ξ- ὅτι ἀπέϑανον Οοπιρὶ. 
Ἔ ὠπῴκιγαι δόξα ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ὅτι ἐλήφϑη ἡ κιδωτὸς Κυρίε, καὶ ὅτι 
ἐπέϑανεν ὁ πτενϑερὸς αὐτῆς, καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ϑῖαν. Μοίῃ. 

ΧΧΙῚΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 74. α ΑΙεκ. εἶπαν] εἰπεν 71, 
85, 93. 1ο8. (οπιρὶ. δῖαν. ᾿Απῴκχιςαι] ἤρϑη Αση). 1. Απῃ. Εά, 
ἀπόλωλε δ8ϊαν. Οἷἶτορ. δόξα) δόξαν (αι. Νίο.. Ἰσραὴλ] απὸ 
Ἰσραὴλ 109, 44. 74. 82). 93» τού, τοϑ, 120, 1235) 134. (οπιτρὶ. ΑἸεχ, 

ἐν τῷ ληφϑῆναι!] οτι εληφϑὴ το. Οεογρ. δίδν. διοτι εληφϑὴ 82, 93» 
τοβ. Οοπηρ. τὴν κιδωτὸν] ἡ κιδωτος 19, 85, 93, τοϑ; Οουρὶ. 
Οογς. δ5ϊαν. α τοό. Κυρία] τὰ Κυριε 71) τοό. -[ καὶ δια το 
τεϑνηκεναι τὸν τσένϑερον αὐΐης καὶ τον ανδρα αὐτῆς. καὶ εἰπεν' ἀπωχι- 
σαι δοξα ἀπο Ἰσραὴλ οτι ἐληφϑὴ ἢ κιδωτος τῇ Θεξ 74) τού, 120. ΑΙεχ. 
Ἔ ελάεπι, αἴζτεγοἷ5 ππᾶγρ. ἀρροῆεῖβ, 1234. τὰ Θεὰ 82, 93, 1οβ, 246. 
Οὐομρὶ. ΑΙά4, δίαν. Μοίᾳ. 

1. ἀλλόφυλοι] ο( ἀλλοφυλοι (Ἰτ4 ςοῃη. ἤδη. 64, 110) 1219) 134) 
144. (οπλρ|.) 82, 93, τοϑ, 226, 242, 24, 247. Ατπι. τ. Απη. Εά. 
ἀλλόφυλοι ἔλαξον] ἔλαξον οἱ ἀλλόφυλοι ΑἸά. Θεοῖς. ϑῖαν. ἔλα- 
δον] αῤθαίεναπι [ιαςϊξ, Τα]. τὴν κιξωτὸν τῷ ΘεΣ] ἀγεαηρ οὶ ἐς 
“Ἄδεπεκεν Ταιοὶξ. (αἰ, τὰ ΘεΣ} τε Κυρια 247. Θεξ--κιδωτὸν 
ἴῃ οοπι. 464.} α ουπὶ Ἰπίεττηεά, 242. καὶ εἰσήνεγκαν ὅζο. δὰ ἤη. 
(οπ.] δ᾽ ἐπέμίογμπε ἰἸϊαπε ἐπὶ Ακοιαπι. Ταιοὶξ, Οα]. καὶ εἰσήνεγκαν--- 
Κυρίε ἵπ᾿ σοπ. {ε4.] αὶ σὔπὶ ἱπτεττηθά, τοό. εἰσήνεγκαν] εξηνεγκαν 
64, 92; 144, 247. ΑἸά. ηἡνεγκαν 121. εισυγεγχαν (υζ νἱάεῖιΓ) 1.34. 
εἰσηγαγον 245. εἰσήνεγκαν αὐτὴν ἐξ ̓ Αβενεφὲρ] εἰσηνεγκαν ἀντὴν 
εἰς οἰκοὸν Δαγων, καὶ ταρεξησαν αὐΐην εξ Αδεννεζερ χ46. ἐξ ̓Αδενε- 
ζὲρ---εἰσήνεγκαν αὐτὴν ἴῃ σοπι. [δ4.] αὶ οὐπὰ ἰηϊεγηιοά. ζῶ. ᾿Αδενε- 
ζὲρ] Αδεννηρ 11, τσ, Αδεννεζερ 64, 93, 1ο8, 144, 244. 24ς. Οοπιρὶ. 
(αι. Νίς. Αναδεζερ γι. Αδενεζ 134. ᾿Αδινεζὲρ Ατπι. 1. Αφω- 
τον] ἼΑζατον (υἱ νἱάειιτ) δῖαν. Οἴτορ. 

11. Καὶ ἔλαξον---κιξωτὸν] αὶ οὐπι ἱπιετπιεά, 247. Καὶ ἔλαξον 
-- Κυρίου] καὶ ἐλαῦον ἀντην οἱ ἀλλοφυλοι 19, 82, τοβ. ῆς, ἔπε οι; 93. 
δ Ουπὶ ἱπίεγηχεὰ, 245. Καὶ ἔλαξον---Δαγὼν 19] α οἰππὶ ἱπιεγπιθά. 71. 
ἀλλόφυλοι] οι αλλοφυλοι ΧΙ, 44, τύ, 74. ΑἸ]ά. (δῖ. Νιο. ΒΔΠ]. Μ. τοι. 1, 
Ρ. 558. Αγπι. τ. Αγπι. 4, τὴν χιδωτὸν Κύριου] αὐΐην 44. α Κυ- 
ΡΙΒ 121. ἀγεαπι Τλις], (αὶ. Κυρί} τε Κυριξε 123, 236, 246. 
ΑΙεκ. τῷ Θεξ Οοηρὶ. (τ. ΝΊς. Βαῆ!. Μ.]. εἴ. καὶ εἰσήνεγκαν] 
και ἡνεγκᾶν 24). καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν] -- τὴν κιξωτον τὰ Θεκ 
19, το8. καὶ εἰσήνεγκαν αὐτῶν (βο) τὴν κιξωτὸν 82. καὶ εἰσήγαγον 
αὐτὴν Βαῆὶ. Μ. 1. ςεἰἴϊ. καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν---εἰς τὰς ἕδρας Ϊπ 
οοπ). ἴε4.} Ε᾿ ἐπεγούμχογωπε ἐπε ἐπ αἰοναπιηα Ῥαροη, εἰ ἱπυεπέης εβ άρου 
«εεἰ γε ργοπμς ἐπ ἰεύταπι ἀπο ἀγοαηε ἐοβαπιομιὶ Ζορεὶπί. ΕΣ ξτανυαία ο 
πιᾶπμς [οπιίπὶ μμβογ “κορίου, εἰ ἀἰξραυὶι ἐ05, εἰ ᾿ΕΓΟΉΙ ἐο: 1π παι ίδε:. 
Οἡρ. ἴ. 331. αὐτὴν] α 44. αὑτὴν τὴν κιδωτοῦ ο34. εἰς οἶκον] 
εἰς Τὸν οἰκον 19, 82, 93, 1ο8. (οτηρΙ. εἰς οἶκον Δαγὼν] ἐχόμενα 
Δαγὼν ΒΑΠ]. Μ. Ἰ. εξ. Δαγὼν.1} Δαγὸν (ἢς ἰα4) Αται. τ. καὶ 

τοαρέρησαν--- Δαγῶν 29] αὶ οὐπὶ ἱπιεππηεᾶ, 19, 44» 74, 236, 546. ΒαΠΙ, 
Μ. 1. εἷς. καὶ ἐγησαν αὐην ἐκει 247. χαὶ τπαρίςησαν ἐνώπιον αὐτῷ 
Οεους. ταρέφησαν] κατερησαν 64, 92, 144. Οοπρρ!. ταρεςισαν 
242. παρὰ Δαγών] εἰς τον οἰκον Δάγων 71. 

ΠΙ. Καὶ ὥρϑρισαν---εἰσῆλϑον}] Καὶ ἀνέξησαν οἱ ᾿Αζώτιοι ἐν τῷ 
ὁρϑρίῳ (ἀϊϊκομίο) ἐκεῖ καὶ εἰσῆλθον Ατηγ. τ. στη. ΕἘὰά. Καὶ ὥρϑρισαν 
οἱ ̓ Αφώτιοι τὸ πρωΐ, καὶ εἰσῆλθον Θεοῖς. Καὶ ὀρϑρίσαντες οἱ ̓ Αφώ- 
τιοι εἰσῆλθον ϑίαν. Οἶτοσ. ὥρϑρισαν] ορϑρισαν το. -Ἐ τὸ πρωΐ 
ξό, 246. »παπε υἱρὶἰαυεγεπὶ Τιιςξ, (Δ]. 
ριον 445 745) τού, 120, 134, 247. ΔΙά. ΑἸεκ. “ΒΑΠ]. Μ. 1. εἶ. οι αλε 
λοφυλοι 121. «Ἄποιὶ 1,ιοὶξ, Οἱϊ. καὶ εἰσηλϑον---καὶ εἶδον] καὶ ΟΠ] 
ἰητεγπιεά, Β4Π]. Μ. 1. εἴ. εἰσῆλθον] εἰσηλθαν ΧΙ. ΑἸοχ. εἰς 
οἶκον] εἰς τὸν οἰκον ςό, 93) τοβ, 247. ΟὈπῚρῖ. οἶκον Δαγών] -- το 
ἐπαυριον 190. -ἴ τῇ ἐπαυριον 82, 93, το. Οομηρὶ. καὶ εἶδον] καὶ 
εἰδοσαν ΧΙ]. κα τ2ι. Ταοὶξ, Οα]. καὶ ιδὰν τς8. ΑΙεχ. καὶ εἶδον---- 
ἐπὶ τορόσωπον αὐτϑ} καὶ εἶδον τὸν Δάγωνα πεεπ]ωκότα ἐπὶ τορόσωπον 
αὐτῷ εἰς τὸν χὰν Ατγπλ. 1. Αττη. Εα, ἐπὶ τρόσωπον αὐτῷ} - ἐπι 
Τὴν γὴν 44. 74) 82, 93, τού, τοϑ, (ττο. τη. τεσ. ἔργα [1π.} 120, 123, 
134) 144. (οπηρ]. Αἰεχ. εἰς τὰ ἔμπροσθεν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν Βαϊ. 
Μ.Ὶ. οἶς. εἰς τὴν γὴν ἐπὶ τρόσωπον αὐτῷ Οεοτρ. 851.ν. ἐνώπιον 
χιδωτε] ἐνωπιον τῆς κιξωτα 445) 74. 82, 93.) 108, 123, 144, 1ς8, 416, 
342, 245, 247. Οοπιρὶ. ΑἸ, ((αὲ. Νίοσ. τῷ ΘεὩ] 44. τὰ: Κυριε 
244. -Ἐ ἔπι τὴν γὴν 247. κα τϑ ΑἸά, καὶ ἤγειραν] α καὶ Οεοτρ. 
ἤγειραν τὸν Δαγὼν] ηγείραν αὐΐον 247. κατέςησαν] - αυτον ΧΙ, 
445 5ς) 64, 74, τού, 1345) 144. 2445247. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασπη. 1. 
Ατη. Εά. Οεούρ. ϑίαν. ἐρησὰν αὐτὸν 10, 82, 93, 1ο8. εἰς τὸν] 
ἐπι τὸν 935 1ο8. (ΟΡ. εἰς τὸν---ὅρια αὐτῆς ἴπ πε ςοπ|.] ἐπὶ τὸν 
(ςεἴογ. οπλ! 7) τς. καὶ ἐδαρύνϑη ὅτε. 4 ἔπ. σοπ).] α 82, 939 108. 
Οοπιρὶ. Οεογρ. δαν. υπςὶβ ἱποϊυά. ΑἸοχ. Ασπὶ. Ἐά, καὶ ἐδαρύνθη 
χεὶρ Κυρία] καὶ χεῖρ Κυρια ἐδαρυνϑη 44. χεὶρ] καὶ χεῖρ τό, γ4, 
τού, 121) 134) 242. ΑἸά. Ατηγ. Εά. εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν] ἐπ 4ο- 
νεϊδης φογωρι Τὶς], (αἱ. εἰς ἕδρας αὐτῶν Ατην. τ. Αττη. Εά. τὴν 
ἤΑζωτον] 5 “κοί Ταςἷ. (ΔΙ. τὰ ὅρια) το ριον 29, 5.» 717110, 
1ς8, 236, 2429 24ς. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. α τὰ Αση).  Εά, 
ΟΠΙΝ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ὥρϑρισαν] Καὶ πάλιν ὥρϑρισαν δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἐγένετο ὅτε} α 44. ἐγένετο ὡς 82, 247. ἐγέν. ὅτε ὥρϑρ. τοπρωὶ} 
ἐγένετο ὅτε ἀνέξησαν τοπρωὶ ἐν τῷ ὀρϑρίῳ Ατπι. τ. Ατηλ. Εά. ὅτε 
ὥρϑρισαν] ὡς ορϑρισαν τὴ ἐπαύριον το. ὡς ὦ ρισῶν τὴ ἐπαύριον 93, 
τοϑ, (πρὶ. ὅτε ὠνέςησαν δῖαν. Μοΐᾳ. 
τοπρω!]} -ἰ- τῇ ἐπαυριον 44) 74) τού, 134,47. Αἰεχ, -Ἐ τῇ ἐπαυριον 
οι Αζωτιοι 82. -Ἐ οἱ Αξφωτιοι τοβ. Οοπιρί. τῷ πρωΐ τὴ ἐπαύριον 
120. τῷ πρωΐ ιτς8. τοπρωϊ, καὶ ἰδὲ] οἱ Αφωτιοι καὶ ἰδὲ 93. 
καὶ ἰδὲ] ργατηῖες, καὶ εἶδον δῖαν. ΟΥτορ. καὶ ἰδὲ Δαγὼν τοεπΊω- 
κὼς] δἰ αροπ εεεϊἰργαὶ Τὰς, (α]. Δαγὼν πιεπ)ωκὼς] Δαγὼν 
τοετ]ωκὼς ἣν ΑἸῃ. τ. ΑΥπ). ΕἘά. τοέπωκεν Οθοσσ. Δαγὸν ἕκειτο 
σαν. Οἷἶτγορ. Δαγὼν ἔκειτο ϑ8|αν. Μοίᾳ. ποεπ]ωκὼς ἐπιπεπ]ωκως 
64. ΑΙά. ἐπὶ τορόσωπον αὐτοῦ] -Ἐ ἐπι τὴν γὴν 74) 120, 134) 144, 
247. ΑΙά, ΑἸεχ. Ασα. 1. στη. Ἐά. ἐπ αείεπη Τιὰςϊξ, (α]. εἰς τὴν 
γὴν Οεοῦρ. προσώπῳ ἐπὶ τὴν γὴν ϑϊλν. πρόσωπον) προσώπε “36. 
ἐνώπιον--- Κυρίᾳ} ἐπι τὴν κιδωτον ἐνωπίον 44. ἐνώπιον κιξωτῷ Θεῖ 
Οεογς. ἐνώπιον κιδωτᾷ Κυρία 8[λν. Οὗτος. κιδωτξᾷ] τῆς κιδωτου 
64, 82, 93, τού, τοϑ, 123, 236. ΟΟηλρ]. ΑἸά. , 247. διαϑήκης 
Κυρίᾳ} τε Κυριε 82, 93. τῆς διαϑηκης Κυριξ τοό. τῷ Θεξ τοϑ. 
(οπηρὶ. της διαϑηκης τα Κυρις 123. καὶ κεφαλὴ Δαγὼν] και ἢ 
κεφαλὴ αὐτὰ 44,24ς. κεφάλη δὲ Δαγὼν Οεοτς. δῖαν. κεφαλὴ] καὶ 
κεφαλὴ ΧΙ, 71, 247) 82, 93,) 1Ιοό, 108, 123, 134, 144, 1.8, α“ 16,242, 
344)347. (οτηρῖ. ΑἸά, Αἰεχ. ας. Νίς. καὶ ἀμφότερα---ἔκαςοι] 

ὠρϑρισαν] ὠρϑρισεν τατ.᾽ 

᾿ς 

οἱ ̓ Αζώτιοι] -- τὴ ἐπαυ- ": 



κεΦ. Υ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, 
Ῥ 9 ᾽ Σϑ. Ψ ᾶ . » ͵ ι ξ ν (ὦ ΨΥ" , “ς“ « Ν 2 

πρόσϑια ἀμαφὲδ ἕχαςοι, χαὶ ἀμφότεροι οἱ χαρποὶ τῶν χειρῶν αὐτῇ πρεπ]ωχότες ἐπὶ τὸ πρόϑυ- 
ν. ε [4 Ν ε ᾽’ ᾿ ᾿ς [ον 3 2 ς ΞπΞ δῶ 

5. ρον, πλὴν ἢ ῥάχις Δαγὼν ὑπελείφϑη. Διᾶ τᾶτο οὐκ ἐπιξαίνεσιν οἱ ἱερεῖς Δαγῶν, καὶ τᾶς ὃ 
᾿σπορευόμενος εἰς οἶχον Δαγὼν. ἐπὶ βαϑμὸν οἴχου Δαγὼν ἐν ᾿Αζώτω ἕωο σε ἡμέ ; εἰσπορευόμενος εἰς γῶν, Μ ἀγὼν ἐν ᾿Αζώτῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, 

“ ε δ ͵’ ε δ [4 ἐ Κ δ ΞΘ ΄᾽ 9. ε ἙΝ 7 ἾϑΝ Ἀ) “,“2ἷ)ὋὌἕὌΡ Ζ ! » 

6.(ὅτι ὑπερδαίνοντες ὑπερδαῖνδσι.) Καὶ εἐδαρυνϑὴ ἢ χεῖρ Κυρίου ἐπὶ ΓΑ ξωτον, χαὶ ἐπήγαγεν αὐ- 
μὲ ν ΣΦ. Σ΄ ,ω 9 Ἂν νος Ν ΄ ῆρε 2 ᾿ 2 ᾽’ ᾿ 

τοῖς, χαὶ ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς γαῦς, χαὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες" χαὶ ἐγένετο 
᾿ ΙΑ ΄ ἰωὴ ΡῬ 3, Ἂ ς 

γ. σύγχυσις ϑανάτε μεγάλη ἐν τῇ πόλει. Καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες ᾿Αζώτε ὅτι ὅτως, χαὶ λέγεσιν, 
Ὅτι οὐ χαϑήσεται χιξωτὸς τ Θεβ Ἰσραὴλ μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι σχληρὰ χεὶρ αὐτῷ ἐφ᾽ ἡμᾶς χαὶ ἐπὶ 

Δαγὼν Θεὸν ἡμων. Καὶ ἀποςέλλεσι χαὶ συνάγδσι τὰς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων πρὸς αὐτὲς, 
“ 7 ΄ ’ ἰφὰ », "2 7 ᾿ ΄ ξε ,»Ὃ 

χαὶ λέγεσι, Τί “πφοιήσωμεν τῇ κιδωτῷ Θεδ Ἰσραήλ; χαὶ λέγδσιν οἱ Τ᾽εϑαῖοι, Μετελϑέτω χιξω- 

α οὑπὶ ἱπιεττηδά. δϊαν. Οἷἶτοσ. καὶ ἀμφότερα τῶ λ αμφοτερα 44. 
καὶ ἀμφωτερὰ τὰ 44ς. κα τὰ Απῃ. τ. Απτη. Εὰ, ϑ8ἰδν. Μοίᾳ. καὶ 
ἀμφότ. τ. ἴχνη τ᾿ χειρ. αὐτἘ) εἰ σηιόο υοβίρία πιαπμς ἐἴμς Ταιοὶξ, Οα], 

καὶ ἀμφότερα ἴχνη αὐτῇ Οεοτρ. χειρῶν 13} των χείρων ΧΙ, 24ς. 
τῶν ποδὼν 109. 29) 44, 64) 74) 82, 93) 1ού, 1οϑ, 120, 134, 144) 247. 
Οομρὶ. ΑΙ4. τοοδὼων 94, 1ς8, 244. Ἀπῃ. τ. Απῃ. ἘΔ. 8ϊαν. Μοίῃ. 
χειρῶν αὐτὰ} - καὶ ποϑωὼν γι. ὠφηρημένα--ἴχαςοι] ἀφηρημένα 

ἐν μέσῳ τῆς γῆς Ατηι. τ. ἀφηρημένα καὶ διεσκορπισμένα ἐν μέσῳ τῆς 
γῆς Απῇ. Εὰά. ἀφηρημίνα ἐπὶ τὰ ἐμπρόσϑια καϑ᾽ ἑαυτὸ ἕκαςον 
Οεοῦρ. ἀφηρημένα εἰς τὸν χοὺν καϑ'᾿ ἑαυτὸ ἕκαςον ὅν. Μοίᾳ. 
ἀφηρημένα ὅς. «τἀ ἔπ. οομ,.} αόίαία ἐγαπί ρὲ βάγιες σεπίωπι, εἰ ἀπεδρ 

αγίϊεμΐὶ πᾶμε: ἢ έπ ἐεείογιηὶ ἱπ ἰΐιεα Τλιςῖξ, (αἱ. ἐμαφὶϑ] μα- 

ϑαιφαμ ΧΙ. τῶν γαϑμων το, 44) 74) 82, 93, τού, τοϑ, 120, 134. 
Οοιρ!. μαφεϑαμ, 29, ς29 ζό, 71, 119, 2429 246. (αἴ. Νὶς. αφε- 
ϑαμ ςξ, 64, 144. ἀφεϑαν 92. ἀμᾶάφεχ 121. μαῷ των ςαϑμὼν 
Ἐβθάρο. (Ώς) 1:8. μαφεϑαν 236. αἀμαφεϑαμ, 244. κα 24. τῶν 
ςαϑμῶν. ἀφεϑὲμ (80) ΑΙά. ἕκαςοι] ἐκαςον (ΧΙ. ἀυδ. 4η ἐκαςοι.) 

29.) 82, 55. 56, 64, 71,) 92) 119) 1217) 144) 1ς8, 236, 242, 244. 246, 
247. ΑΙ4. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. αὶ 19») 44, 74) 82, 93) 1ού, τοϑ, 120, 

134) 24ς Οὐπηρί. καὶ ὠμφότεροι!) α ἀμφοτεροι 44. καὶ ἀμφοτερὰ 
τοῦ. καὶ ὠμφότεραι ΘεοῖΡ. καὶ ὠμφότεροι---τὸ ττρόϑυρον] υπεἰς 
ἱποϊυάϊε ΑΙεχ. οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτῷ] οἱ καρποι αὐτὰ τῶν χει- 
βὼν 121. καρποὶ χειρῶν αὐτοῦ Αττη. τ. Απτῃ. Εἀ. 8[αν. Οἴτοξ. 
χεῖρες Θεογρ. τῶν χειρῶν] κα τῶν δῖαν. Μοίᾳ. ταεπ]ωκότες ἐπὶ 
τὸ τορόϑυρον] τοεπ]ωκυῖαι ἐπὶ τὰ πρόϑυρα Οεοῖρ. ἀφηρήϑησαν εἰς 

τὸν χἂν. δῖαν. Οἴτορ. κείμενοι ἐπὶ τὴν ϑύραν δῖαν. Μοίᾳ. 
πρόϑυρον] ἐπὶ τὰ πρόϑυρα Ατῃ. 1. Ατπ). Εά. τολὴν] τολὴν μόνον 

Ἄπη. 1. Απη. Εἀ. τολὴν ὅζο. δὰ ἤη. σοπ.] 2ογτο αροη ᾿ΥΏΜΟΗΣ 

βίως νεπιαηέναὶ ἐπ ἰοοο μμο Ψυὶσ. Δαγὼν υἱκ.}] αὐτὰ 44. ὑπε- 

λείφϑη] υπεληφϑὴ 93. ὑπολειφϑῆσα ἣν Αγη). τ. Ατῃ. Εἀά. -Ἐ ἐν 
τόπῳ αὐτης δῖαν. Οἴτορ. ᾿ 

Νν. Διὼ τῶτο] Καὶ διὰ τᾶτο 5ῖαν. Οἴτορ. καὶ υᾶς--Δα- 

γῶν 29 Ὀἷ5 ἐοτδῖς τού. αὶ οὐπὶ ἰηϊετπηοά. 242. καὶ πᾶς ὁ εἰσπο- 
ρευόμενος] καὶ ττᾶς ὃς εἰσπορεύεται Αἴτη. σ. Ἄγ. Εά. καὶ στάντες 

οἱ εἰσπορενόμενοι Οεογρ. ϑίαν. ἐπὶ βαϑμὸν] ἐπι βαϑμων γι. 
ἐπὶ βαϑμὸν---᾿ Αζωώτῳ)επι βαϑμον ἐν Αφωτῳ 4. ἐπὶ βαϑμὸν οἶκε] 
ἐπὶ τὸν ςαϑμον ΟΙΧξ 19, 939 108. Οοπηρ. βαϑμὸν] τὸν καϑμον 
82. .. βαϑμὸὺν οἴκε Δαγὼν] βαϑμῶν τλην ἡ ραχις γαζάϊε οικα 

59 λνλὰ 
ἐτῚ ΤΟ 

Δαγὼν 247. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης} ἕως σήμερον Αττη. 1. ΑἸ. 
ἙἘά. ϑ8ιαν. Οἴἶζορ. ὅτι ὑπερδαίνοντες] αλλ᾽ υπερξαινοντες 19.) 82, 
93, τοϑ. Οομηρὶ. Αττη. 1. Ασῃ}. Ἐὰά. ὅτι ὑπερδαίνοντες ὑπερδαί- 
ν8σ!} 44. οτι ὑποῦδαινοντες υποδαινεσι 247. 

ΨΙ. Καὶ ἰδαρύνϑη--  Αζωτον] και ἐδασανισε Κύριος τὲς Αζωτιους 
Ἀ» ͵ ε ᾿: ν᾽΄7΄λϑ» ’ ᾿.» ΄ Α 

44. Καὶ ἐξαρύνθη ἡ χεὶρ Κυρίᾳ ἐπὶ ᾿Αφωτίους, καὶ ἐδασάνισε τοὺς 
4 ζ Δ.» ΄ 32. ἡ 2 νοω Δ 4 ν᾿ Ὶ , 

Αζωτίας, καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν τὴν ΓΑζωτον καὶ τὰ 
“Φ ε 

ὅρια αὐτῆς Οοπρ!. ἢ χεὶρ] α ἡ 55», ς6, 64, 144) 148. ΑἸεχ. 71. 
ἐπὶ ΓΑζωτον] ἐπ᾿ Αζωτον 123. Αἰεχ. ἐπ᾽ ᾿Αζώτων 244. ἐπὶ ἤΑζω- 
τον καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς] ἐπὶ ΓΆζωτον, καὶ ἐδασάνισεν τὰς ̓ Αζωτίους 

4» [2 4 ἈΝ 3 λωω 93. “ λν Ἁ γλῳ 4 

καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν τὴν ΓΆζωτον καὶ τὸ ὅριον αὐ- 
τῆς, καὶ ἐπήγαγεν αὐτῆς μύας εἰς τ. ν. αὐτῶν (ῆς) ςς. καὶ ἐπή- 
γαγεν---ἐξέζεσεν] καὶ ἐπαταξεν αντὲς εἰς τας εὃρας αὐτῶν τὴν Αζωτον 

καὶ τὸ οριον αὐτῆς χα! ἐπηγαγεν ἐπ᾿ αὐτας μαιας ((οτῖε μυιας) καὶ 
ἐξεζεσεν 44. καὶ ἐξασανισε τας Αζωτιες" καὶ ἐπαταξεν αντες εἰς τας 
εὗρας αὐτων' τὴν Αξωτον κἂι τὸ οριον αὐτῆς" χα! ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς 
βνιας" καὶ ἐζεξεσεν τοῦ. καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς] καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾽ 

23." ᾿Ὶ 3 λυ , ἐδ “ ᾽ 

αὐτάς τληγᾶς εἰς τὰς ἕδρας Ατπι. τ. Ασγη. ΕἘά. και ἐδασανισεν αὖ- 

τὲς καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς εἰς τὰς ἕδρας Οεοτς. καὶ ἔϑλιψεν (αδέίπιι) 
Δ. Ν Δ» ΄ 3 Ν»ν , . ΄ λ ἈΝ ε 3 Ὁ ΙΔ 

αὐτὲς καὶ ἐπάταξεν αὐτὰς ἐν χώραις ᾿Αφώτε καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ϑίαν. 
Οἴτος. καὶ ἤγαγεν ἐπ᾽ αὐτὲς καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς ἐν ταῖς ἕδραις αὖ- 
“4ν ΄ » “4 ε77 3 “Ὁ νι» ἡ 

τῶν, ἐν ᾿Αζώτῳ καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς δίαν. Μοίᾳ. και ἐπηγᾶγεν 

αὐτοῖς--- μύες} και εἐδασανιζε τες Αζωτιες καὶ ἐπαταξεν αντες εἰς τὰς 
εδρας αὐΐων τὴν Αζωτον καὶ τὸν ὁριον αὐτης και ἐπηγαγεν ἀντοιῖς μνᾶς, 
καὶ ἐξεχρασαν εἰς τὰς νανς ἄντῶν καὶ εἰς μεσον τῆς χωρας αὐτῶν ἀνε- 
φυησὰν μναῖς 19. ἔς, πἰῇ τὸ οριον, ἐξεδρασαν, χώρας αντης, εἴ μνες, 
τοϑ. καὶ εἐδασανισε τες Αζωτιες, καὶ ἐπαταῖζεν αὐτὲς εἰς τας εδρας 
αὐΐων, τὴν Αζωτον καὶ τὸ οριον αὐτὴς' καὶ ἐπηγαγεν ἐπ᾿ αὐτὲς μνᾶς 
82. καὶ εδασανισε τὰς Αξωτιους καὶ ἐπάταξεν αὐτες εἰς τας εδρας 
αὐτῶν τὴν Αζωτον καὶ τὸ οριον της" και ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτὰς μνας, 
καὶ ἐξεδρασαν εἰς τας ναὺς αὐτῶν καὶ εἰς μέσον τῆς χωρὰς αὐτὼν ἄἀνε- 
φυησαν μνες 93. εἰ ἱπααχὶ! ἐς ππῖσες Τρλιοὶξ. Οαὶ, καὶ ἐπήγαγεν 
αὐτοῖς δις. δὰ ἤη. ςοπ).} α ΟὐμρΡί. αὐτοῖς 15] αὐτὰς (γ4ᾳ. ἀπ. δὴ 
ΡἴῸ αὑτοῖς 23.) 120. αὐτοῖς ὉΪ8] αὐτὲς 134. καὶ ἐξέζεσεν--- 
τὰς ναὺς] και ἐξεζεσεν αὐτὰς εἰς τας μνας 242. καὶ ἐξεξεσαν ὥντοι 

εἰς τας εὃρας 247. εἰ ἐὔμάϊ, βεγυονεσι ἐπ (εἀϊδμε ψμὶς 5γτ. Βατ- Ηεῦγ. 
καὶ ἐξέζεσεν--- μύες} καὶ ἀνεφύησε μύας ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν Ατηι. 1. 

Αστιν. Εά. καὶ ἐν τῷ μέσω τῆς γῆς αὐτῶν ἐπολυπλασιώσϑησαν μύες 
δῖαν. Οἰἶτορ. ἄς, οὐπὶ χώρας αὐτῆς ρῖο γῆς αὐτῶν, 8[αν. Μοίᾳ. 
ἐξέζεσεν) ἐξεζενεν τς8. αὐτοῖς 29] ἐν αὐτοῖς (6. εἰς τὰς «ναῦς] 
εἰς τὸς ἕδρας αὐτῶν, ουπι αὐτῶν ἴῃ ομαγαξξ. τηΐποτε, ΑἸεχ. γαὺς] 
εὃρας ἐ]οΙ, τηᾶγρ. ς6. καὶ μέσον] ῥγειτηῖ. τὴν ἸΑζωτον καὶ τὸ 
ὅριον αὐτῆς ἴῃ οἰαγαξξ. πηΐποτε ΑἸεχΌ αχώρας αὐτῆς] χωρας αὐτῶν 

ΧΙ, 29, 123. ΑἸά. μύες] μυιες 44, τοό. καὶ ἐγέν. συγχ. αν. 
μεγ.}] εἰ ϑαῦα ε εορηζωβο πιογες πάρη Μαυΐρ. σύγχυσις] χυσις 

11. ϑανάτε]., 71, 121. ϑανάτε μεγάλη) ΤΥ. 110, 123) 236. 
Ο8:. Νῖο. Αὐπι. σ. Απῃ. Ἐά. μεγάλη] μεγαλε 44. μεγάλη 
ἐν τῇ τοόλει] ἐν τὴ ὥολει μεγαλὴ τοῦ. 

ΨΙΙ. οἱ ἄνδρες} κα οἱ Ατηι. 1. Ατηι. Εά; οἱ ἄνδρες---ὅτως] οἱ 

Αξωτιοι τὰτο 44. ᾿Αζώτα] οἱ Αζωτιοι τιοό. ὅτι ὅτως] -᾿ γεγο- 
γεν αὐτοῖς το, ξς, 82, 93) τού, τοϑ, 1ς8. (οπιρί. ὅτι ὅτω Οδι. Νὶς. 
φμοπίαηι βε οἱ Τλιοῖξ. ΟἹ. -Ἡ ἐςὶ Αγ. τ. ὅτι τῶτο ἕτως ἐςὶ Α΄τη. Ἐά. 
Ἤ ἐγένετο Οεοτρ. δῖαν. Οἷἶτορ. -ἐ ἰάθπ) ἰηζεγ ὕποος δῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ λέγεσιν) καὶ εἶπον 44. Βαῦεῖ καὶ ἴῃ ομαγαξξ. τηϊποτε ΑἸαχ. α καὶ 
Αγπλ. τ. Ασπι. Ἐά. καὶ ἔλεγον δίλν. Ὅτι οὐ] α οτι 1, 44, 82, 
93.» 1οϑ, τ21. Οορὶ. Αππη. 1. Αγπι. Ἑά. Ὅτι οὐ καϑήσεται) 
φμοηΐατη πα {ξἀεδ 1 υοϊξ, (αἱ. καϑήσεται) ςαϑησεται 44. καϑι- 

σεται 242. Οοπιρὶ. ταραμενεῖ ϑίαν. κιδωτὸς} ἡ κιξωτος ΧΙ, 

44, 64, 85, 93. τού, 1τοϑ, 119, 123. 144) 2306, 242, 247. (ὈΠΊρΡ]. (δῖ. 

Νὶς. τῷ Θεξ Ἰσραὴλ] Ισραηλ {πρεγαἀάϊιιν 11... τε 546. αὄ ἾἸσ- 

ραὴλ Απη. ἙἘά. μεϑ' ἡμῶν] παρ᾿ ἡμῖν Ατπι. 1. Απῃ. ἙἘά. ὅτι 
σκληρὰ] ὅτι ἐσκληρύνθη Ατπη. τ. Αἰ. Ἐά. χεὶρ] ἡ χεὶρ ΧΙ, ςό, 
85, 93» 236, 242, 24ς, 247. (π|ρ]. Αγπ]. 1. Απῃ. Ἐά, ἐφ᾽ ἡμᾶς] 
μεϑ' μων 24ς. Δαγὼν Θεὸν] Δαγων τον Θεὸν 445 64. 74) 82, 93; 
τού, 1τοϑ, 120, 1345) 144. (οπιρὶ]. ΑΙά. Θεὸν] Θεω 119, 246. 

ΨΙΙΠ. Καὶ ἀποςίλλεσι καὶ συνάγεσι] καὶ ὠπέςειλαν συνήγαγον 

Ἀπ. 1. ἔς, ηἰῇ καὶ συνήγαγον, Ατπι. Ε4.. Θεοῦρ. καὶ ὠποςέλλον- 

τες συνήγαγον ϑίάν. τὲς σατράπας] παντας τὰς σατραπας (ἢς 
ΝΣ, 11.},44) 247. Αππῃ. 1. Αγηι. Ἐά, τες ὥαντας σατραπαᾶς 74) 
τού, 134. ΑἸεχ, γερπκίος (ῆς νεγ. 11.) [οἱ (αἱ, τσρὸς αὐτοὺ,] 
οι Αξωτιοι πρὸς ἑαυτες το, 82. (ομηρΐ. δἷαν. Οἷἶτος. α 71. οἱ Αξω- 

τιοι ρος ἀντες 93. οἱ ἀλλοφυλοι προς ἑᾶντες τοϑ8. πρὸς αὐτὲς 
ΑΙεχκ. τὡρὸς ἑαυτὰς Απῃ. 1. Ατηι. ἘΔ. δ[αν. Μοίᾳβ.υ καὶ λέγεσι] 

Ἑ οἱ Αζωτιοι το, 82, 93. τοϑ. Οὐοπιρὶ. καὶ ἔλεγον (ἤς 'π.8) (εογρ. 
8ῖαν. ποιήσωμεν] ττοιησομεν 242. ΟΟπρὶ. ΑἸά. τῇ κιδωτῷ] 
τη "Π, ςς, 74, 12ἴ, 1345γ158. τῇ χιδωτῶ (ς) 93. Παδεῖ τῇ ἴῃ 
«διοταᾶς. πημοτς ΑἸεχ. ἐδ ἀγεα Ταιοϊξ. (]. Θεὰ Ἰσραὴλ] ῥγδτηϊτῖ. 
τὸ ΧΙ, 44) τού, 123, 236, 247. ὥοηρι. (δῖ. Νίο. τὸν Ἰσραὴλ 93. 

καὶ λέγεσιν] καὶ εἶπαν ΧΙ, 29, 71, 158, 24ς. ΑΙά. 

καὶ ἔλεγον Ἄττῃ. ἘΔ, υἱ νἱἀεἴιγ, 
ἴηῖα 29. 44, τού, 119, 120, 121) 123, 1345) 148, 244. ΑἸά, ΑἸ]εχ.) 

64, 71, 74) 1οβ, 24ς. 246. Γετϑαιοι (92. ἢς ἰπ ἴεᾳ.) 144. Απη. τ. 

χαι εἰπὸν 44. 

Γεϑαῖοι] Γεϑϑαιοι Π, ΧΙ, (ἢς 

ΡΝ 



ΤᾺΝ 

ΞΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΝΕ ΚΕφιν. 

τὸς τῷ Θεξ σρὸς ἡμᾶς" καὶ μετῆλθεν κιβωτὸς τΒ Θεξ Ἰσραὴλ εἰς Τέν. Καὶ ἐγενήθη μετὰ τὸ 9. 
»" ἊΞ ΄ ΄ ; ΄ἷ23’ὥόλχΊχ͵, νΝ »Σ' ἡ .. 

μετελθεῖν αὐτὴν, καὶ γίνεται χεὶρ Κυρίου τῇ πόλει, τάραχος μέγας σφόδρα" καὶ ἐπάταξε τοὺς ὁ 
ἤπς ον αὶ τὰ 2 “,“ΟΦῳ.΄. ΄ Σ ἢ1 Ὡς. ΝΟ 3 ἣΝ ΧΑ δου δε δ ον δ τσὶ 

ἄνδρας τῆς πόλεως ἀπὸ μικρᾷ ἕως μεγάλε, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὰς εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν" καὶ ἐποΐ- 
᾿ τ “ ὦ ν,» ΄ δ γΠ ΒΞ Ὁ: 3 : Δ. πππς 

σαν οἱ Γεϑαῖοι ἑαυτοῖς ἕδρας, Καὶ ἐξαποςέλλεσι τῆν ἀίξωτὸν τᾶ, Θεδ εἰς ᾿Ασχάλωνα' καὶ ἔγει.. 
» 9. 23 ΄ 3, 7 ε"» ἶ ρ κά ΗΝ ; ᾽ » 

γήϑη ὡς εἰσῆλϑεν χιξωτὸς Θεδ εἰς ᾿Ασχάλωνα, καὶ ἐδόησαν οἱ Ασχαλωνίται, λέγοντες, ΤΊ ἀπε- 
, ν »κ“ι᾽ "2 Ν ν εο ἃ δ᾽ να δὲ πῶν ΧΑ δυ ει ἄξων ΖΞ. 
ςρέψατε τὴν χιξωτον τ Θε8 Ἰσραὴλ τρος ἡμᾶς κνατωσαι ἡμᾶς χαὶ τὸν λᾶον ἡμῶν 9 Καὶ εξ- 

ς ; τ ἐν εν νων. Ἀν τπονς τῶς 
απρςέλλεσι χαὶ συνάγουσι τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων, Χαὶ εἰπὸν, Εξαποςείλατε τὴν χιξω- 

τὸν τῇ Θεᾷ Ἰσραὴλ, καὶ καϑισάτω εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, χαὶ ὃ μὴ Μψανατώσῃ ἡμᾶς χαὶ τὸν λαὸν 
ἡμῶν" Ὅτι ἐγενήϑη σύγχυσις ἐν ὅλῃ τῆ “πόλει βαρεῖα σφόδρα, ὡς εἰσῆλθεν κιξωτὸς Θεξ Ἰσραὴλ 

ἐκεῖ. χαὶ οἱ ζῶντες καὶ οὐκ ἀποθανόντες ἐπλήγησαν εἰς τὰς εὐρας" χαὶ ἀγέδη ἡ χραυγὴ τῆς τό- 

λεως εἰς τὸν ἐρανόν. 

(Ασαι. ἙΔ. υἱ νἱἀεῖιτ.) Γεπαῖοι Οεοσρ. Γεϑφαῖοι (ῆς ἰηΐτα) ϑ[αν. 

Οἴἶτοσ. μΜετελθϑέτω] μετελθέτω δὴ 82, 93,) 1ο8. Οομηρὶ. . Μετ- 
ελϑέτω διο. «ἀ ἥπ. ςοπι.] 7) γαηίεαί ἀγοα ἢεὶ 19) ,αεἰ πὶ σειὰ. Τριςὶξ. (δὶ, 

κιξωτὸς 197 μγαπηῖττ. ἡ 29, 445 (5 ς. 40 αἱ. τ.) 64, 74. 82, 93ν τού, τοϑ, 

123. 1345) 1447) 18, 236, 242,24. 247. (οπιρί. (ὑΑῖ. Νῖς. Αστω. Εά, 

κιξωτὸς τῷὟ Θεξ 1] 71. τὸ Θὲ 1] λ44. Θεξ Θεξ Ἰσραὴλ 
((ο) ς6. -Ἐ Ισραηλ 64, 82,93. τού, 123, 134) 244. 246, 247. Αἰά. 

(ῖ. Νίς. Απη. ἘΔ. δῖαν. Θεὲ Ισραηλ 2δ4ς. τρὸς ἡμᾶς] Ὁ Γῖἂ 

ΧΙ. Ἔ εἰς ΓΕΘ το, ς ον 82, 93» τού, 134) 144,).242, 244. ΑἸά. ϑίαν, 
ἐν ΓΕΘ 44. καὶ 121, 246. Οοπιρί. ἐφ᾿ ἡμᾶς 1:8. -Ἐ εἰς “Χεπερόν͵ 
ΟΘϑοῖς. τρὸς ἡμᾷς-ττῇ Θεξ 2.1, οὐπὶ ἰηϊεγπιεά. 74. καὶ 

μετῆλθε ὅο. 4 ἤπ. ςοπὶ.Ἷ 82, 242. καὶ μετηλϑε---μετελϑεῖν 
ἴῃ τοῦ]. {ε4.] καὶ μετὰ τὸ μετελϑειν 44. καὶ μετῆλθε κιδωτὸς τῇ 
Θεξ Ἰσραὴλ] 92. κιξωτὸς 25] ἡ κιξωτος ΧΙ, ςό, 64, 71,93) τού, 

τοβ, 123, 134. 144) 158, 236, 24ς) 247. (οπΊρ|. ΑἸά. ΑἸεχ. Αὐπι. 1. 
Ἀπη. ἘΔ. ὐάϊιυν καὶ υαἱὶ ἔργα ςς. τῇ Θεὰ Ἰσραὴλ] Ἰσραὴλ 11, 
ς6, τ19, 1210, 1ς8, 245) 246, 247. ΑΙεχ. Αττα. 1. Αἰτῃ. Εά. εἰς 
ΓΩ] εἰς Γεϑϑα 11, τς8, 247. ΑΙεχ.. εἰς Γεθϑι 121. 
ΠΧ, Καὶ ἐγενήθη] καὶ, ἐγένετο 10, 82) 93. (Οπρὶ. μετὰ τὸ 

μετελϑεῖν)} ἐν τῷ μεέτελϑειν το) 82, 93) 1ο8. (οι. μετῶ τὴν μετέν 

λευσιν 84αν. μετὰ τὸ μετελθεῖν αὐτὴν] ροβφιαπι ἰγαηβαία οΠῇ ἀγεα 
Τεὶ Τιιςῖξ, Τα]. μετελθεῖν] ἀπελϑειν 247. αὐτὴν] -᾿- προς Γὲκ 

10. τὴν χιδωτὸν πρὸς τὰς Γεύσαιες 82, 93. 108. ἔς, πιῇ Γεϑαίους, 

(οπιρὶ. -Ἐ ἐκεῖϑεν Απτη. τ. Αγη. ἘΔ. αὐτῆς δῖαν, καὶ γίνεται] 

α κᾶι. 44. καὶ ἐγένετο δίαν. καὶ γίνεται χεὶρ] Καξξα »παππε Ἰμαοἱξ, 
(αὶ. καὶ γίνεται χεὶρ Κυρίου] ἐγένετο ἡ χεὶρ Κυρίς. Αὐτη- τ. ΑτΓῃ). 
Ἑ4. χεὶρ Κυρίου ἐγένετο (εοτρ. χεῖρ] ἡ χεῖρ 93. τῇ πόλει] 

ἐν τῇ σολει ΧΙ, 19, 29, 445 52, ςό, 64) 71) 74, 825 92, 93) τού, τοϑ, 
Π χῖρ, 120, 121) 123») 1347 144) 158, 236, 242, 24.4,).245, 247. (ΟΠηΡ], 

ΑΙά. ΑΙοχ. Οδἵ. Νίς. ἐπὶ τὴν σόλιν Ατπι. τ. Αση Εά. Οφοῖρ: 

δίλν. τάραχος μέγας σφόδρα] εν τοληγὴη μεγάλη σφοδρα το, 44, 
82, 93. τοῦ. (τοϑ. πιᾶγρ. ταραχος.) εἰ ἡ ,αἴα μιγόαεϊο παρπα υαἱοε 

ἼΔΟΙΣ, (αἱ. Ῥγϑ πη. καὶ Αγ. τ. Ασα). Εἀά. -Ἡ ἐγίνετο ϑ8[αν. Οἴἶγος. 

μέγας] μεγαλη 247. ἀπὰ μιχρξ ἕως μεγάλε] ἃ πιίπίνιο χε σά 

μιαχύμμρ Τιςῖῖ, (ΑἹ. ἕως μεγάλε] και. ἐως μεγαλξ εἰς τὰς εὗρας 

93. κατακρύπἼων τηᾶγρ. τοϑ8. ρταηλτῖ. καὶ τς 8. ΑἸεκ. καὶ ἐπά- 

ταξεν---αὐτῶν] αὶ οὐπὶ ἱπίεγπλεά. 93. 246. εἰ εδε ϊοϊε ἐἰλὲρ σπεγές ἱπ 
Μαϊδαν Τλιςῖξ, Οἱ]. καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς} α το, 82, τοβ. Οομρ!. 
ἐπάταξεν] ἐπάταξαν (ἰ. ΝΙς. εἰς τῶς ἕδρας αὐτῶν] ἐν ταῖς χώ- 

ραις αὐτῶν ΟΘεοτρ. 8ϊαν. Οὗτος. ἐν ταῖς ἕδραις αὐτῶν 8]αν. Μοῖς. 
ἕδρας αὐτῶν]", αὐΐων το, 82. Οοπιρὶ. καὶ ἐποίησαν---δρας Ηπαὶ.] 
α οὐπὶ ἰηϊεγπιοά. Οοτηρὶ. - οἱ Γεϑαῖοι] οἱ Γεέτϑαιοι 74. Γεπαῖοι 
Οεογρ. οἱ Γεϑαῖοι ἑαυτοῖς] εαὐῖοις οἱ Γεϑϑαιοι 11, 64, 247). ἢο, 
πἰῇ Γέτϑαιοι, 144. Ὑεοάοτεῖ. Ο.. το. 'π τ ες. αὐΐοις οἱ Γεϑϑαιοι 
ΧΙ. κα εαὐΐοις 82, τοϑ. οἱ Γεϑϑαιοι αὐτοις 24ς. Γεϑαῦοι]) Γεϑ» 

ϑαιοι ς5) 93» 242. ἑαυτοῖς] ἐπ᾿ αὐῖοις 21. ἑχυτοῖς ἕδρας] ἕδρας 
χρυσᾶς καὶ ἐξέθρασεν ἑαυτοῖς μυΐες (ἢς) 44. εδρας χρυσας, καὶ 
ἐξεξρασεν αυτοις μνες τοῦ. ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν ἕδρας χρυσὲς (ας) 

Οεογρ. ἕδρας 25] ἐδρας χρυσας καὶ ἐξεκρασαν εν αὐΐαις μναῖς 
19. εὗρας χρυσας, καὶ εἐζξεδρασαν ἐν αὐΊοις μὲς 82, 93. ἔς, ηἰᾷ 
μβνας, τς8. εὃρας χρυσας τοϑ, 144. Ὑεοάοτει. 1. οἶς. (ῥέει 2εεεας 

Τκιοῖξ, δ]. -Ἑ χρυσξ 8ϊαν. Οἴτορ. -Ἐ ἰἸάεπη ἰῃΐεῦ ὕποὸς ϑἷδν. 
᾿Μοίᾳ. : 

Χ. ἐξαποςέλλεσι] -Ἐ οἱ Γεϑϑαιοι το, 82, 93, τοΒ. -Ἐ οἱ Γεϑαῖοι 
Οομρὶ. ἐξαπέςειλαν Απη. 1. Ατπι. Εά. Οεογρ. 81Δν, τῷ Θεῖ 19] 
Ἔ Ισραηλ 19) 56, 82, 93, 1ο8:. εἰς ᾿Ασκάλωνα 15] εἰς ᾿Ακάρωνα 
(ἂς ἰηῆ8) Οοπιρί. καὶ ἐγενήθη] αὶ ἐγενηϑὴ 44. καὶ ἐγένετο 82, 93) 

134. καὶ ἐψενήθη--εἰς ᾿Ασκάλωνα 337. οὐπὶ ἱπίεγπθά. το, τας 
γι, τῶι, τς8, 436, 645, Φ4ς. Βθεῖ 1π οἰχαγδέξ. τηΐποσε Αἰεκ ἐἧς 
εἰσῆλθε] ἐν τῷ. εἰσελθεῖν Αγαγ. τ. Αγ. ΕἘὰά., εἰσῆλϑε] ηλϑὲν 92, 
119, 247. κιδωτὸς} ἡ πεξωτος 955) τοῦ, ττ9, 1445 246. Οοηρρὶ. 
ΑΙὰ. τὴν κιξωτὸν Αχια. τ. Αση. Εά. κιξωτὸς Θεξ] χιξωτος τὰ 

Θεὲ Ισραηλ ΧΙ, 29, ςό, 244. ἡ κιξωτος τε Θες (ἔς νεγ. 12.) 44, 64, 

γ.4,). 82, 93» 110. Θεὰ 25] τε Θεὲ τοῦ, τ9. Οσπρὶ. τὸῈ᾽ Θεῖ 
Ἰσραὴλ ΑΙά. Οβοῦρ. “οὶ ψαεί Ἰιυςϊξ. (α].. Ἰσραὴλ ϑίάν, 

καὶ ἐδόησαν] και ἀνεδωησὰν ΧΙ. καὶ ἀνεδοησαν 20, ξς, 82, 93) τοβ, 

ΤῸ. 

12. 

163, 1ς8, 236, 225, 24ς. (οιηρί. ΑΙά4. (αι. Νίς. καὶ ἀνέδησαν (ἢ) ὁ ὁ 
“1. κα λάλ Αγ τ- σῃ. Ἐπ. ᾿Ασκαλωνῖτοι }Ώ Ασκαλονειται 93: 

᾿Ακαρωνῖται͵ Οὐμφὶ.. «ἠξαίοπεηες Τ,ιοϊξ, (ΑἹ. λέγοντες } καὶ λέ- 
γῆσι Ατπι. 1. Αττι. 4, καὶ ἔλεγον Θεοῖς. ΤῚ ἀπερρέψατε] τι 
οτι ἀπεςρεψατε ΧΙ. τι απεραλκατε το, 93) 1οΒ. κἴ φαΐά νειν 
Τρυοῖξ, ΘΑ]. εἰς τί ὠπερρέψατε δίαν. τὴν κιξωτὸν---παρὸς ἡμᾶς] 
ρος ἡμᾶς τὴν κιξωτον τε Θεξ Ἰσραὴλ 11, ΧΙ, ςς, ξό, 110, 121) 123. 

4236, 242, 244. (1. Νίο. τξ Θεξ Ἰσραὴλ τυρὸς ἡμᾶς] τε Θεε εἰς 
Ασκαλωνῶ 44. στρὸς ἡμᾶς} κα 29, 71» 74, 120, 134) 1ς8, 446, 
247. Οθογρ.. Πδθεῖ 1π σμαγαέξ. τΐηογε Αἰεχ ϑανατῶσαι] ργρεπιϊτῦ, 
τῇ 123. κὶ πιογεϊ ᾿γσαίίσέ Τ,ιαοϊξ, (αἱ. π΄ τὰν 

ΧΙ. Καὶ ἐξαπ. καὶ συνώγεσι]. Καὶ ἐξαπίφειλαν καὶ συνήγαγον 
Ἀπ. :. Απῃ. ΕἘ4, Οεογρ. δίαν. ἐξαποςέλλεασι] αἰποςελλεσι τῷ, 
44) 74. 82, 93» τού, τοϑ, 120, 134) 158. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. τὸς 
σατράπας] ῥτοεπῖτ. τταντὰς 74, 82, 93, τού, τοϑ, 134, 247. Οοπιρῇ. 
ΑΙ4. ΑΙεκ. Απὴ. :. Αγπι, Εά4. Οεαγρ.. 5᾽18ν. καὶ εἶπον] κἂι εἰπᾶν 

ΧΙ, ἐς, 64, 74, τού, 134, 144,.536, 242, 244,54ς, 546,247. Οοπιρὶ. 
ΑΙά. ΑΙοχ. (δι. Νίς. καὶ λεγεσιν 10, 82, 93) τοϑ. Ἔξαποςεί. 
λατε] ἐξαποςειλαται δὴ 24ς. Κεπιμε Τλιοῖξ, Τα]. καϑισάτω] 
αἀποκαταφήτω 10, 82,93, 108. (πιρί. αποκαταςαϑήτω 20,71,1ς8, 
445. ΑΙά. ἀποκαταστῆναι (Ης) τό. καϑησάτω γ4ᾳ. καταραϑηναι 
446. καϑίισατε 247. γεάμεσίαν Τωμςὶξ, ΟΔ]. τύπον αὐτής] τόπον 
αὑτῆς ΑἸεχ. καὶ οὐ μὴ] μη 242. καὶ οὐ μὴ ϑανατώσῃ] ἐε 
505 γηοσὲϊ ἀαδὶλ Ἐλιοῖ, (ΑἹ. 

ΧΙ. ἐγενήθη] ἐγένετο το, 82, 93, 1ιο8. ΟΟμΡΙ. σύγχυσις 
τ τε ϑάνατε ΧΙ, συγχησις ϑαναταε το. Ἔ θάνατε 20, 44) 52, 
δς, τό, 64, 71) 74) 82, 93, τού, 1οβ8, 1195) 120, 123, 134, 144, 1ς8, 
256, 242, 244, 246. (ομηρὶ]. ΑΙά. ΑἸἰεχ. (αι. Νίς. Αὐτὴ. σ. Ασν. Εά. 
Οέογς. δῖαν. σύγκυσες. (Ώ.) ϑανώτω ζᾷς. συγχύσις μεγαλη ϑαναι 
ΤῈ 247. οὐηξμβο σγαυΐς 1.ιοὶξ. 8], ἐν ὅλη] εν ολεὶ 93. καὶ ολη 24ς. 
ἐν ὅλῃ τῇ πόλει] ἐπὶ ὅλην τὴν πόλιν Θεόν. ἐν σόσαις πόλεσι ϑ8ῖαν. 
Οἴἶτορ. ἐν ττάσῃ τόλοι δῖαν. Μοῖίᾷ. ἐν ὅλη τῇ τοόλοι βαρεῖα] ἐν 
τὴ πόλει βίας ((0) 121. βαρεῖα] και βαρεια ς5, 436, 242, 247. 
(αι. Νίο. βαρυνθεῖσα Ατπλ. τ. Ατιη. Εα. ὡς εἰσῆλθε] ὡς ηλϑὲν 
144, 242. ὡς εἰσηλϑε---ἐκεῖ ] πὸ ἐπιγαοίε ἀγα εὶ Ἰὰς ῖξ, ΟΑϊ, 
κιξωτὸς] ἦ κιξωτος τοῦ, τοῦ, 121) 1239) 134. 1Ι4491ς8, 236,242, 244, 
247. (οπηρ!. ΑἸά, (αι. Νίο. κιδωτὸς Θεῖξ Ἰσραὴλ ἔχεῖ] ἡ κιξωτος 
ἢ; Θεξ] τῷ Θεξ ΧΙ, ᾿οϑ, 123,1 58, 244. 247. ΟομΡ]. (δῖ. Νῖς. 
α 1οῦ. Ἰσραὴλ] αὶ 44, 247. Αἴεχ. ἐκεῖ} α 19, 85, 93) 1οϑ, 
151. (Πρ. καὶ οἱ ζῶντες---ἔδρας] αὶ οὐπὶ ἰηζογπιθά. 44. δἰ φαὶ 
υἱυεδαπὶ, εἰ πο {μπὲ ὑπογίπῖ, βεγο μπὲ (ξάἀϊδως μὲς Σ Τιοϊξ, Οἱ, 
καὶ οἱ ζῶντες καὶ οὐκ ὠποϑανόντες καὶ οἱ ζῶντες οἱ οὐκ ἦσαν ἀποϑα. 
γόντες Αττα. τ. Ασῃγ. ΕἘά. οὐκ ὠποθανόντες7.οἱ βκ ἀποϑάνοντες τό. 
ο. ἀποϑανοντες 71) 825 039) τού, 121) 246. οι ἀποϑνήσχοντες τοϑ. 
Οὐοιηρὶ. οἱἍ αποϑάνεντες 24ς. ἐπλήγησαν] ἐπλήγη 245. ἐπληγῆ- 
σας «4ς. ἐπλήγησαν εἰς τῶς ἕδρας] εἰς τῶς ἕδρας ἐπλήγησαν 
ὙπΒεοάοτεῖ. ἷ. οἷ. ὀ εἰς τὰς ἕδρας] ἐπι ταις εδοαις 19, τοϑ. εν ταις 
εδραιῖς 82) 93, κα εἰς 242. ἐπὶ τὸς ἕδρας Οοπιρί. -Ἐ αὐτῶν Αγ. 1- 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α͂. 
κεφ. ὟἹ. 

1.3, ΚΑ͵ΑῚ ἣν ἡ χιδωτρς ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων ἑπ)ὰ μῆνας, 
χαλδσὶν ἀλλόφυλοι τοὺς ἱερεῖς χαὶ τοὺξ μάντεις. χαὶ τὲς 

ᾷ 

. Ἀχη. Εά, ἐν τοῖς ἀγροῖς Θεόν. δίαν. Οἴἶτορ. 

᾿ ἀλλὰ] ἀλλὴ 93. ἀλλ᾽ ἢ τοϑ, 123. ΟοπηρΡὶ. 

μεν Τῇ χιδωτῷ Κυρίου ;: 

: ἣ ᾿ Ἐῶ δ δ αν τος, οὐκ τ᾿ “ ς καὶ ἐξέξεσεν ἡ γῇ αὐτῶν μύας. Καὶ 
“ ςὰ ς Πα ἀροδ, το τοις ζϑῆς 0 1:5 ἐπασιδδς αὐτῶν, “λέγοντες, ἜΪ. ποιήσω- 

ςτἷςἷ ᾿ς ἐξ » 7 Σ. ὁ », ἜΎΣΩΣ τ Σ προ πὲς  ος 5. “'ἷ ; γνωρίσατε Ἤμιν "ἐν τίν: ἀποςφελδμεν: δὐτὴν εἰς. τὸν τόπον αὐτῆς, Καὶ 
εἶπαν, Εἰ ἐξαποςέλλετε ὑμεῖς τὴν- κιξωτὸν. διαϑήχης. Κυρία: Θεξ “Ἰσραὴλ, μὴ δὴ ἐξαποςείλῃητε “Ν, Ν, Ὁ ΩΝ ν᾽ τ “φ“4-»- “ ταν ἐς ἐξ Ἀεηνν ὌΡΗ ἘΝ αὐτὴν. χενῆν, ἀλλὰ ἀποδιδόγτες ἀπόδοτε αὐτὴ τῆς ᾿βασάνε, “αὶ τότο ἰκϑήσεσθε, ᾿ ε΄ .ω Σ[ ), ον “2.2 Ὡς ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ σετῶ! ὑμῖν)" μὴ ἐκ ἀποςῇ ἡ χεὶρ αὐτῷ ἀφ᾽ ὑμῶν; -Καὶ λέγεσι, 

χαὶ ἐξιλασϑή-.- 
Τί τὸ τῆς βασάνου ἀποδώσομεν 2. “Ὁ ΝΡ ἁτῆὸς 9 . . ὖἷνφ ᾿" ως ἷφφ, .- ᾿ . 3 ΝΞ ΡΣ τως ἧῳ -- “ς΄ “- αὐτῇ 5 καὶ εἴπαν, Κατοὶ ἀριδ μὸν τῶν σατράπων. τῶν ἀλλοφύλων “πέντε εὗρας χβυσὰς, ὅτι: α]αῖσμα 2 ε΄. ᾿ἿὟΝν “,Ἶ,»,ἂ - “ιν, νῷ κ ΝΝ “". ν », ες ἡ; ρα τ .ρΦ ἐν ὑμὶν αι πος ἀῤχουσιν ὑμωνλχαὶ τῷ λαῷ," χαὶ μῦς χρυσϑς) ὁμοίωμα πῶν μυῶν. ὑμῶν τῶν δια-: 

ϑειρόγτων τὴν γῆν" χὰὶ δώσετε τῷ Κυρΐ δόξαν. ὅπως χαφίση: τὴν. “εἴα αὐτὶ δ᾽ ἐμῶν. νῶὲ πὶ φύειρ γ καὶ. τῷ ὑρίῳ ὁοξαν, δπὼς χδφιση Τὴν. χειρῶ αὐτῷ ἀῷ ὑμῶν, χα απὸ 
τμ ἃ ΠΡ: 

᾿ ἢ κραυγὴ] α ἡ 
1:8. τῆς πόλεως] εἰοἑῥαίμσα Τριοϊξ, Γα. εἰς τὸν ἐρανόν]} εὡς τῇ 
δρανε 82, 937) τοϑ, (οπιρ!. αίψωε φὰ εαΐωμι. Τιαςὶξ, ΟΑ].. 

1. Καὶ ἦν] ἦν δὲ 44. καὶ ἐγένετο 82, 93. Τεοῤοτγεί. Ω.. το. ἴῃ 
1 Ἀερ. ἡ κιδωτὸς} “ τα Θεὲ ΧΙ, 19. ς ζγ 82) 93. Τεοφοζςεῖ. ἰοο. 
οἷς, -Γ Κυριξ 445 745 τού, 1.34, 247. ΑΙά. ΑΙεοχ. Αγῃ. 1. Ασῃ). Ἑά. 
Οεογρ. δῖαν. -Ἐ τὰ Κυρίου Οοιηρί. ἔν ὠχρῷ] εν τῳ. πεδίῳ 82, 
Ὑμεούογεῖ. ]- οἷς, εν τῶ τραιδιω (ςοττ. ἔργα τσεδιω) 92. ἐν τῷ ἀγρῷ 
Οεοτρ. τῶν ἀλλοφύλων] α τῶν Ατπ;. 1. Απη. 4, ἑπ]ὰ μῆνας] 
τ. 82, 93, 1το8. (οπιρὶ. Ὑπεοάοτει. ]. οἷς. Βαδεῖ [Ὼ5 ΚΕ 144. καὶ 
ἐξέζεσεν] καὶ εἐξρασεν τ᾿, τοβ. καὶ ἐξεξρασεν 82, 93. και εἐξεζενεν 
18. καὶ ἐξέξεσεν---κύας} α ουπὶ ἱπιογπιθά, Οομρὶ. καὶ ὠνεφύησεν 
ἐν τῇ γῇ μύας Ατηι. 1. Ατων Εά. μύας} μυιας 44, 82, τοᾶ. 
μὲς τῶι. : : 

Π. Καὶ καλξσιν] καὶ ἐκάλεσαν Αττη. τ. Αἴ. Ἑά. Οεογρ, ϑ8[αν, 
Καὶ καλδσιν---λέγοντες] εἰ ᾿ἐὐα γε αυέγμπὶ μασεγεΐοίοε εἰ ἀϊουίπος (μος ἀ{ὲ- 
«επίέες Οἷξ. ᾿!. 3321. ἀλλόφυλοι] οι αλλοφυλοι κό, 64, 82, 92) τοῦ, 
144) 236, 242.) 244, 24ς. 247. (πρὶ. ΑἸά. Ατγην. σ᾿ Ασῃ. Ἑὰ. 
Οεοτρ. ϑ8ἴαν. τὰς ἱερεῖς} - αὐΐων 416, 242. ΟΑϊ. Νῖς. τὲς 
μάντεις) τὰς μαντας 24ς. λέγοντες] καὶ λεγάσιν αὐτοῖς 10, 93» 
1οϑ. (πρὶ. καὶ λεγξᾶσι 82. Αἴ). 1. Αγ. Εά, Τί πραιήσῳμεν 
“τ εἰς τὸν τόπον αὐτῆς] εἐξαποςελεμεν ᾳὐΐην τὴν τα Κυριξ κιδωτον; 1:8. 
“τσοιήσωμεν] τοοιησομεν (120, 121. υἱ νἱἀείυγ.) 342. (ΟΡ. τῇ κι- 
ξωτῷ] τὴν κιξωτον 24ς. κιξδωτῷ Κυρίε] κα Κυρια ΧΙ. κιξδωτῷ 
Κυρίου---τὸν τόπον͵ αὐτὰς] κιδώτῳ Κυριε Θες Ισραηλ, καὶ εν τινι αζο- 
ξελεμεν αὐΐην εἰς τον τόπον αὐτῆς καὶ γνωρισαῖε Ἡμῖν 247. Κυρίου] 
ΤῈ Θες 82, 935 1ο8, 110, 123) 226,242. (αἴ. Νὶς. τῷ Κυρίᾳ Οοπιρὶ. 
ΑΙά4. ΑΙεκ. γνωρίσατε) γνωρισατῶ 44. γνωρίσατε ἡμῖν ἰν] γνῳ- 
ρισατε ἡμῖν" καὶ ἕν 74. ἐν τίμι} ῥγφτηῖετ. καὶ 44. τούς 124. ΑἸά. 
γαῖ. Ἰάετι ἰπίεγ ἄποοβ ΑΙεχ φιομοάο Οὐ. ]. οἷ. ἐν τίνι ὧπον 
ξελᾶμεν] καὶ ὡς ἀποςελῆμεν ϑίαν. Οὔτορ.. ἀποςελδμεν] ἐξαποςε- 
λεμὲν ΧΙ, 29, 71, 119) 123) 226. (δῖ. Νῖς,. “εξαπορείλωμεν 10, 82, 
93. (οπηρί. αποςειλωμὲν 44, τοῦ, 124. αποςείλομεν 749) 120. 
ἐξωποςείλομεν τοϑ. ἐξαποςελλοῦμεν (ἢς) 242. ἀποστέψωμεν (ἢς, 
[ογῖ, ἀποςρέψωμεν) 24... 

ΠῚ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 44, 74, 1 ς8. Οὐοπιρὶ. Αἰεχκ. καὶ εἰσταν 
αὐΐοις εκεινοι 82, 93. τοϑ8, Κρίῥοπάεγειπι (πεδεάοίος εἰ ἀϊυϊαὶ Οἥρ. 1. εἰξ, 
καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οεογς. οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς δίαν. Οἴἶγορ. Εἰ ἐξ- 
ἀποςέλλετε] α εἰ 44. εζαποςειλατε 247. ἐξαποςέλλετε] ἐξαπεςει- 
λέτε γ4,) τοῦ, 24ς, 246. Ατπγ. τ. Ασῃ. 4. εξαπορελλεται 242. 
ὑμεῖς) α γα. 1. Ασηι Ἐά. τὴν κιξωτὸν] α τὴν 244. διαθήκης] 
λ.329. τῆς διαϑηκῆς 93, τού, τοϑ, 123. (αῖ, Νῇς. ὠδιαϑήκης Κυ- 
ρίου Θεξ Ἰσραὴλ] Θεξ Ἰσραὴλ τῆς διαϑήκης Κυρίε Απ. 1. Απῃ. Ἐἀά. 
τε Θὲξ Ισραηλ 03, 108. (οηρ!. ονείκπὶ Πεὶ 77: αεὶ Οὔρ. 1. οἷτ, 
λ Κυρία δῖαν. Οἶτορ.ι. Θεξ Ἰσραὴλ] α 71. α Θεξ 242. μὴ 
δὴ} α δὴ 64, 82, 93 τοϑ, 144. Οὐῃρ!. μὴ δὴ ἐξαποςεἴλητε] ΩΣ 
ἐπ αἀϊπιμίετς Οἷα, 1. οἷς, ἐξαπος εἴλητε] αποςειλήτε 44, 74» τού, 
120, 134. ΑΙεχ. εξαπορελειτε 82. εξαπορερλετε24ς. απορειλετε 
247. αὐτὴν κενὴν--- ἀπόδοτε] αΑ ουπὶ ἰηζοτπιοά. 544. κενὴν] α 71. 

. ὥλλα ἀπρδιδόντες] 
αλλ᾽ ἀποδιδοντες 247. Οαϊ. ΝΙς. δίδν. ἀλλὰ ἀποδιδόντες ἀπόδοτε] 
ὰ ἄαπίες ἀαόδιίς Οτὶρ. 1. οἷ, ἀλλ᾽ ἀπόδοτε ἀποδιδόντες Οεοτρ. 
ἀπόδοτε] ἀποδωσετε ΧΙ, αποδωτε 24ς. αὐτῇ τῆς βασάνε] τῆς 
βασάνε χάριν Οεοτς. τῆς βασάνε} νπερ τῆς βασαγε ϑωρα το, 
44, 82, 93) τού, τοβ, 1:ς8. Οομιρὶ. τὰ τῆς βασανε 29. τὸ της βα- 
σῶνς 747 (110. εχ ἐπηθη.) 120, (121. τὸ ΤΔΏῈ ΓΕΟ,} 134, 144. ΑἸά. 
3 »6 ἐἰεἰϊόζο (ἂς νεῖ. 8.) Οηρ. 1. οἷξ, Ἢ δῶρα δῖαν. Οἶἶγορ, -Ἐ ἰάθη 
Ἰηίεγ πποοβ δῖαν. Μοίᾳ. καὶ τότε] καὶ ἔπειτα Αγτη. 1. Ατηι. Βα. 
ἰαϑήσεσϑε καὶ ἐξιλασϑήσεται ὑμῖν} ,ακαδὶνιίπὶ εἰ. ἱπποίοίξερ φοδὶς 

γος. 11. 

Οὐ. 1. εἷς, ἐξιλασϑήσεται ὑμῖν καὶ ἰαϑήσεσϑε 5ϊαν. Οὗἶτορ. ἐξι- 
λασϑήσεται} ἐξιλασϑησετε 94. ὑμῖν] μεϑ᾽ ὑμῶν Ἀτηΐ. τ. Αττῶ. 
Ἑ4., μὴ οὐκ] ἢ ψως 24). μὴ οὐκ πος] μὴ οὐ μὴ ἀπορηὶ 
93: 108. δὺμι σωίόρμα, πὸη ἀἰἠεεάοι Θ΄. 1. οἰξ, ἡ χεὶρ αὐτῷ} α ἢ 
ΑΙά. Αἰεχ. ἀφ᾽ ὑμῶν] αφ' ἡμῶν (ςς, 246. υξ νἱάειωτ.} 93. ἐφ᾽ 
ὑμᾶς τε8... ᾿ ἘΝ ΩΡ ἐδ ππν ΑΣΆΣΕ ἢ γα 
ΟΙΝ. Καὶ λέγεσι κα 1:8. καὶ ἔλεγον, Οεοζρ. δίαν. ἘΤῚ τὸ---ὖ. 
τῇ ] τί ὠποδώσομεν εἰς τὴν βάσανον αὐτῇ Ἄσιῃ. ΕἘά. τί αὐτῇ ἀντὶ τῆς 
᾿βασᾷνα ἀποδώσομεν δῖαν. τὸ τῆς βασάνου] το ὑπὲρ τῆς βασάνᾳ 

445. 82, 93, τού, τοϑ. (οπρί. ποδώσομεν] ο ἀποδώσομεν 20, ςζν 
64, γι, 82,.93,) 1οβ, 119, 144, 158, 244.. Οοπλρὶ. (αἵ. Νὶς. αποϑω- 
σωμιεν 442. αποδομα ἀποδώσομεν 24). καὶ εἶπαν] χα εἰπὸν 44. 
Οοπιρὶ. καὶ εἶπον. -αὐτοις. ἔχεινοι 82, 939 το. αὶ 1ς8. και λεγδσι 
247). -Ἑ αὐτοῖς Οξοχρ. δ5[αν. Οἴτος. ΕΝ ς 

Ν. Κατὰ ἀριϑμὸν] καῖα αριϑμων 93. κατ᾽ ἀριϑμον τού, σα- 
τραπῶν] σατραπειῶν 44, ξ2, τό, γ45 τοῦ, τ, 120, 123, 134. Θοπιρὶ. 
ΑΙά. (δι. Νῖς. σατραπιων ξξ, ὅ4,) τῶι. φῶτε ἕδρας χρυσᾶς] 
φοιησατε πέντε εὃρας χρυσας ομοιωμα τῶν ἐξρων υμων 19, 82, 93: 
φρέμφκε, ἰράρε ἀαγεας ὅτ, ΒΑΥ- Εεῦτ. τοέντε ἕδρας ἀζρυσῶς ἀοιήσαπε καὶ 
πέντε μύας χρυσὰς Αττα. τ. ἔς, πἰῆ μὸς χρυσᾶς, Ατπι. Ε4, ἕδρας 
χρυσᾶς] -ἰ- καὶ σεντε μυς χρυσξς ΧΙ. Οεογρ. δῖαν. - καὶ τοῶτε 
μυΐας χρυσὲς (βο) 4.4." -Ἐ καὶ τσεντε μυᾶς χρυσὲς 2, ξξ, 120, 123, 

»" 
Ἴ 

134. 242, 2445. 24ς. ΟΟἸΩρΡΙ]. ΑΙεχ. (τ. Νίο. - καὶ σεντε μυας ' 
χρύσας 74, 247. τῇ καὶ πέντε μνιας χρυσας τοό. -Ὁ ομοιωμα τὼν 
εὄρων ὑμῶν το, 1ς8. -Ἐ πέντε νας χρυσες “4.36. ὅτι π]αῖσμα] 
ὅτι τ]αίσματά εἰσιν Αττλ. τ. ᾿Ατηι. Εά. τ]αῖσμᾳ] τυληγη τηδτρ;. 
108. Λ Ἔ ἐς!ν Οδοζρ. π]αίσματα δῖαν. ἐν ὑμῖν} Α ἔν 247.. ἣν 

ὑμῖν ΑΙεχ. τοῖς ἄρχουσιν) ΡΠ, ἐν Ασῃγ. στ. Ασηι. Εά. ϑἴαν. 
ὥρχεσιν ὑμῶν] αρχεσινυμιν 44. καὶ τῷ λαῷ] 52. τῷ λαῷ] 
ἐν τῶ λᾶω 935) 1ο8. Απῃ. τ. Αγπι. ΕΑ. δ[λν. Οἴτορ. τῷ λαῳ---τῶν 
διαφϑειρόντων) τῶ λάω υμοιωμα τῶν εὄρων ὑμων καὶ ομοιωμια, των μων 
ὑμῶν τῶν διαφϑειροίζων 24ς. τῷ λαῷ---δόξαν] τῳ λαῳ καὶ ποιήσετε 
ομριωμα τατῶν καὶ δωφετε τῳ Κυριῳ δοζαν 44. καὶ μῦς] καὶ πέντε 
βνιας 82. καὶ μὺς χρυσὰς] καὶ πέντε μνᾶς χρυσὲς ποιήσατε 10, 
935 1ῖο8. κα 52. καὶ μῦς χρυσᾶς ὁμοίωμα τῶν μυῶν] καὶ ποιησετε 
ομοιωμα τῶν εὗρων ὑμῶν καὶ ὁμοιωμια τῶν μνὼν 74) 120,1 34. ΑΙεαχ.. καὶ 
ποιήσετε ομοιώμιος τῶν εδρων υμῶν (ρτπιο ἡμῶν δὴ εαά. ἢ}.} χαι ομοιωμα 
τῶν μυιων τοῦ. και: ποιησέϊε ομοιωμιαῖα των εὗρων ὑμῶν και ομοιωμαῇα 
Τῶν μυιὼν 119. Εχ ἐπγεπά. καὶ πέντε μυᾶς χρυσὲς ὁμοιωμα τῶν εὗρων 
ὑμῶν καὶ ομοιωμα τῶν μυιων (Π0)"1 8. καὶ μνᾶς χρυσες ομοιωμαῖα των 
εὗρων ἡμῶν, κᾶι ομοιωμιαΐα τῶν μυων 244. καὶ ποιήσεται ὁμοίωμα τῶν 
ἐδρὼων ὑμῶν καὶ τῶν μυων 247. καὶ ποιήσαῖε εἰκόνας τῶν ἑδρῶν ὑμῶν: καὶ 
ὁμοίωμω τῶν μυῶν Ατῖη. τ. καὶ νῦν ποιήσατε εἰκόνας ἑδρῶν νιμῶν: καὶ 
ὁμοίωμα μυῶν Αττα. ἘΔ. καὶ ἕτω ποιήσαῖε ὁμοίωμα ἑδρῶγ ὑμῶν καὶ ὁμοί- 
ὠμὰ μνῶν ϑίαν. Οἷον. ἔς, ἔπε ὅτω, δἷαν. Μοίᾳ. μῦς χρυσὲς] μνας 

χρύσες 20, Κ 3) 64.123) 1445 236, 242. ΑἸ]ά. (Δι. ΝΊς. ὁμοίωμα] 
ΡγΘ ΠΝ . καὶ ς2. τῶν μγῶν ὑμῶν] τῶν εδρων ὑμῶν καὶ ομοιωμνα τῶν 
βυὼων ὑμῶν ΧΙ], 64, τ44,) “16. Αἰά. (αι. Νίς. ἢς, πἰῆ ομοιωμιαῖα, ςς. 
ἢς, ἤπε υμὼν 2“, 71. τῶν ἐδρων ὑμῶν 49. κα ὑμῶν τό. (ὐοῃιθ!, τῶν 
φιαφϑειρόντων) τῶν διαφϑειρόντον (ἢ) 242. τῶν διαφερουτων 247. 
α τῶν Αχπι. ἘΔ. δίαν. Μοίῃ. τὴν γὴν} -Ἐ ὑμῶν 82, 93, 1οϑ. 
(οπαρὶ. καὶ δώσετε] και δοτε 24). καὶ δώσατε Ατη). τ. Ατγη. Εά, 
τῷ Κυρίῳ] -Ἐ Θεῳ Ισραηλ 82, 93, τοβ. Οοπηρ. τῷ Κυρίῳ δόξαν] 
δόξαν τῷ Θιῷ Ἰσραὴλ 8ίαν. Οἷἶτορ. ἔς, οὑπὶ Ἰσραὴλ ἰπῖεγ ὕηρος, 
ϑίαν. Μοί. δόξαν] α γι. ὅπως καφίσῃ ) ὁπὼς κεφισήται 121. 

, φ πὼς καφηση 242. οπὼς χεφισεται 24ς. ὅπως κεφίση τε ΑἸά, εοίϊρ! 
ϑγγ. Βαι- εῦγ. ἵνα κεφίση Οφογρ. δῖαν. καφίσῃ} -- Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ Ταοοάοτοῖ, ]. οἰ, χεῖρα αὐτῷ} χέρα αὐτὰ ΑΙοχ. ἀφ᾽ ὑμῶν] νμυν 44. καὶ ἀπὸ τῶν Θιῶν-- καρδίας ὑμῶν ἴῃ ςοπι. [ε4ᾳ.} 

“λΛλ 24φς. ' 
᾿ “Κ 

24 

ο.ϑὦ 
ς- τς 

κουζ 7 σ᾽ 

ἦν. “22. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
: ᾿ ᾿ ἘΝ ᾿ ᾿ ᾿ 4. ἐ το ε. 53,ω42)2 τῶν Θεῶν ὑμῶν, χαὶ ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν, Καὶ ἱνατί βαρύνετε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐξάρυνεν 

“στιν 

- ν "δ 7 » " 3 ν φΦ 9. 2 33. :ξ ςειλ ΞΝ .. » 
Αἰγυπῖος χαὶ Φαραὼ τὴν χαρδίαν αὐτῶν ; οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξζεν αὐτοῖς, ἐξαπέςειλαν αὐτὲς χαὶ ἀκ... 
ἢ Σ γῦν λάξετε χαὶ ππαιή ἅ χαινὴν, καὶ δύο βόας τοτοχᾶσας ἄγεῦ τῷ ἤλθον; Καὶ νῦν λάδετε χαὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν, χἀὶ δύο βόᾳς. πρώτ ἘΠ εθ ΤΩΣ ΄ “ 7΄ ΝΝ ΄ 3 “,κκε»ν7Ἁῶ .“.᾿᾽᾿ ͵ Ν ΄ πὸ ἄχισϑεν χὐτῷ 2 » Ὁ ΌΣ ε τᾶς βύας ἐν τῇ ἀμάξη, καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέχνα ἀπὸ ὅπισϑεν αὐτῶν εἰς οἵ. τέχνων". χαὶ ζεύξαϊε ς β ἀρ δ αν ξῃν αὶ , Ἵ7 ἀνὰ. ὐϑμννν ον τ με: χον, Καὶ λήψεσθε τὴν κιδωτὸν, χαὶ ϑήσετε αὐτὴν᾽ ἐπὶ τὴν ἅμαξαν, χαὶ τὰ. σχεύη τὰ χρυσὰ 
. κα τ ᾺΡ τὰς : “΄ Ν 7 ", 92 ϑὰὲ 3 Ζ΄ ἘΣΣΙ ὶ ἐξ ἀποδώσετε αὐτῇ τῆς βασάνε, χαὶ ϑήσετε ἐν ϑέματι βερσεχϑᾶν ἐχ μέρους αὐτῆς" χαὶ ἐξαποςε.. 

τ αὐ δῆς ςς ϑ  εΝῷ τὴν, χαὶ ἀπελεύσεσϑε, Καὶ ὄψεσθε, εἰ ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς πορεύ λείτε αὐτήν, χῶ! ἀπελᾶσατε αὐτὴν, χαὶ ἀπελεύσεσθε, Καὶ ὀψεσύε, εἰ οὐον ὁρ τῆς Φορευ- : νος, ἶ : 3 Ἐπ ΤΣ, ΝΣ ΄ ἣν τέ , . ΣΡ Δ ΩΣ. ΕΣ ἜΝΝΣ σεται μετὰ Βεϑσαμὺς, αὐτὸς πεποίηχεν ἡμῖν τὴν χαχίαν τὴν. μεγάλην ταύτην" χαὶ ἐὰν μὴ, χαὶ 
ρα ΑΝ τ ΝᾺ ΄ κ"- “΄ ες: Ὁ ν᾿» γνωσόμεσα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτῷ ἥπ]αι ἡμῶν, ἀλλὰ σύμπ]ωμα τᾶτο γέγονεν ἡμῖν. Καὶ ἐποίησαν οἱ 

ἘΠΎΨΟΝ, ΔΖ ἜΝ ᾿ ΄ ν »φς»- ΝΟ. (3 δ, ΤΡ Ρ ἜΣ ΣΝ ἀλλόφυλοι ὅτω" χαὶ ἔλαξον δύο βόας πρωτοτοχόσας, χαὶ ἔζευξαν αὐτὰς ἐν τῇ ἁμάξῃ, χαὶ τὰ 

.  ΝΨῚ, - βαρύνετε) βαρειτε 445).74, τού, 120, 134. ἐθαρυνεν] ἐξα- 
βυνϑὴ Π]. εξαρυνον 242. εξαρυνὰν 24ς. καὶ Φαραὼ) καὶ Παραὼ 
Αττη. :. Αγγι. Ἐά4. Οδος. τὴν καρδίαν] τας καρδιας φ4,γμ645 74» 
τού, (ττο. δχ δπηθηά.) 120, 123, 134) 244. Αἰά. ὙΠεοάοχεῖ. ἰος. οἰϊ. 
καρδίαν αὐτῶν] καρδιὰν αὐτα 247. ϑ[αν. ἐνέπαιξεν) ἐνεπαιξαν γ1, 
1ο8, 121) 244. Οοπηρὶ. ΑἸά. ενεπεζεν 93. ἑνέταιξεν αὐτοῖς) ενε- 
ααιζον αὐἶοις ς5. εἐνεπεξαν αντοῖις 24ς. ὥλεσεν αὐτὰς ϑίαν. Οἴἶτορ. 
αὐτοῖς} αὐΐες 24). ἂν αὐτοῖς Ατπι. 1. Αχην. ΕΑ. ἐξαπέςειλαν] 
ἐξαπεςειλεν 11], 44) 52, τού, 119, 123», 134) 158, 242, 24ς, 546. Οκἴ. 
Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἔπειτα ἐξαπέςειλεν Αττῃ. 1. ἔπειτα ἐξαπέςει- 
λαν Απη, Ἐά. τότε ἐξαπέςειλεν ϑῖαν. Οἶτορ. ἐξαπίςειλαν αὐτὲς] 
ἐξαπεςειλαν τον λαον αὐα το, τοϑ. εξαπεξειλε τὸν λαὸν 82. εξαπε- 
σειλε τὸν λαον αὐΐε 93. ὙΜΒεοάογεῖ. ἱ. εἰ, καὶ ἀπῆλϑον] και απ- 
ηλϑὲν 82. 

ΨΙ1. Καὶ νῦν---καινὴν] ΕἸ πώπο “εΐε σαγγεσε ποῦνε ΟΥἱρ. Ἰὶ, 3.32. 
γὺν λάδετε) Τι. Αἰά. ποοιήσα]ε] πτοιησετε 44. ἅμαξαν καινὴν] 
Ῥγδτλϊῖ. μιὰν 10, 82, 93) 1το8. -Ὁ μιὰν 44) γ47) 120, 247. Οουρὶ. 
ἈΠ4. ΑΙεχ. Οεογᾳ. δίαν. αμαξαν μιαν (οοττ. ἀμαξαν κενὴν μιαν) 
134. καινὴν] κενὴν ςς, κενήν μιᾶν τοῦ. μίαν καινὴν Ατηη. 1. 
Ἄττ). Ἐά. ὀπκκαὶ δύο βόας] καὶ λαξετε δυο βοας 10, 82, 93, τοβ. 
Οὐοπηρί. -Ἑ ἐν τῇ αμαξῃ καὶ απαγαγέϊε 44, τοῦ, 124. καὶ δύο βόας 
--- τέκνων} ἀκα: ὑαεεας ἤεία, αὔαπεΐίο, φμϊδως Τκρωπε πο οὐ ἱσιροίειε 
Οτΐρ. 1. οἷ,  πρωτοτοκάσας---τὰς βόας} αὶ οὐπιὶ ἱπϊοττηοά, 4, τ20ο. 
ἄνευ τῶν τέκνων] ἀνεν των τεταγμένων ἐφ᾽ οἷς χκ ἐπετεϑὴ ζυγος το, 82, 
ἀοϑ. ἢς, πἰῇ τῶν τετεγμενων, 93. -- ἐφ᾽ αἷς κπκ εἐτεϑὴ φυγος 44. 
Ἢ ἐφ᾽ ὡς εκ ἐπετεϑὴ ζυγος τς8. ΟὐμΙρΡΙ. (πι Χ ἰπ οδαγαίξᾷξ, πηίποσε 
ΑΙεχ.) ἀνεὺ τῶν τέκνων αὐΐων 247. ἐχέσας μοσχάρια ἐφ᾽ ἃ οὐκ ἦν 
ζύγον 8ιαν. Οἴἶτορ. ἄνευ μοσχαρίων ἐφ᾽ ἃ οὐκ ἣν ζύγον 51αν. Μοία. 
καὶ ξεύξατε. τὰς} ἐφ᾽ αἷς (ρτίπιο οἷς ἀὉ Θεαά. πη.) ουκ ἐπετεϑὴ ζυγος- 
καὶ ξευξατε τοὺς τοῦ. τὰς βόας] αὐῇας 82, 93, τοβ. α τὰς 247. 
τὰς βόας (δῖ. Νῖς. χαὶ ἀπωγάγετε---οἶκον] οἰ “ιξέω: ξαγμπε γδίγο 
αὐάμοίίε σα ἄοπιμπι, Οὐὴρ.]. οἰ. ὠπαγάγετε τὰ τῴινα] τα τεχνα αὖ- 
τῶν ἀπάγαγετε 82, 93. τοϑ. (οπιρί. απαγαγέϊε τορωτοτοχεσας ἀνε 
τῶν τέχνων, καὶ ζευξαΐε τας βοας ἐν τη ἀμαξη, καὶ απαγαγετε τὰ 
τεχγῶ 120. τὰ τῴινα] -Ἐ αὐῇων 20, 44, ς2, ς ς, 64, γ4, τοῦ, ττ0, 
123» 1347) 144) 216, 242. ΑἸά, (Δι. Νῖς. τὰ τέινα---οἶκον] τὰ 
τέχνα αὐΐων εἰς οἶκον 444. ἀπὸ ὄπισϑεν) απὸ 144. Βιαδεῖ ἀπὸ ἴῃ 
οἰατδές. πηΐποτε ΑΪοχ. ΝΕ 

ἼΠΙ. Καὶ λήψεσθε] εἰ αὐμσιίε Οτῖρ. 1. εἶ. Καὶ λαδόντες 
δίαν. Οἶτορ. τὴν κιξωτὸν] Ἐ Κυριξ 44) 745 82,93) τού, τοϑ, 120, 
134) 247. ΟΟπιρὶ. ΑἸεχ. ἀγεαρρ Ζοπεὶπὶ Οτρ. 1. οἴ, ἩἘ τῷ Κυρίου 
Ἄστη. τ. πη. 4. θοῦ. καὶ ϑήσετε 19] καὶ καϑισαῖε το. και 
ἐπιϑήσετε 123. καὶ ϑήσεται 242. καὶ ϑησεσϑε 246. εἰ ἐπιβοηίίε 
Οὐ. 1. οἷ. καὶ ϑήσετε αὐτὴν---βερσεχϑὰν] καὶ ϑησετε αὐΐην εν 
ϑέματι βαεργαζ 4. τὼ χρυσὰ] α τὰ Αππ. τ. Αγ. Ἐὰ, ἐπο- 
δώσετε] α ἀποδωσετε 29, 64, 144) 242. ἀποδοτε 82, 93. Οοπιρὶ. 
ἀποδώσετε--βασάνε) τῆς βασανε αἀποϑδοτε αὐτῇ Δ4). ἀποδώσετε 
αὐτῇ αἀποδωσετε αὐα 111. ὠπόδοτε αὐτῆς 108. ἀποδώσετε αὐ]α 
αὐτῇ 143. φιε οδιμὶ ηὲς εἰ Οτῖρ. 1. οἶς. ἃ ὠποδώσετε αὐτῇ Ατπι. τ. 
Απη. ΕἘὰά. τῆς βασανε] υπερ της βασανε 82, 93, τού, τοβ, 148. 
Οοπιρί. ἀντὶ τῆς βασάνου ΔΑττῃ. τ. Ατπν. ἘΔ, 8[αν. τῆς βασάνκ 
χάριν Οεογρ. καὶ ϑήσετε 29] - αὐα 82, και ϑησεται αὐΐην 93. 
Ἔ αὐὔην τού, τοϑ. , καὶ 247. καὶ [οὐ] ϑήσετε ΑΙεχ, καὶ 3η- 
σετε α΄ ---ἰκ μέρες αὐτῆς] δἰ βοπερὶς ἵπ σαρεἰϊαηε ἀγροῦ αὐ ἰαίμς εἶκε 
Ἄτηλ. 1. Ασηῃ ΕἘά. δοπειῖς ἐπ εαρ είϊαπι αὐ ἰαίμς οι: Ψυῖρ. εἰ ροπεεὶς 
ἐπ καρ Ἰαηρ ἀς ἰαίεγο εκ ϑῖαν. Μοίᾳ: καὶ ϑήσετε “"---ἀὐπελεύ- 
σεσϑε] βιμὶ ρομὶλε “μεν εἤγγαιπι, εἰ ογηῖα (απόδα ἐὔμς; εἰ αἰϊηεμεδίε ἐν, 
“' υσάα!: Οτρ. ]. οἰ, ϑέμαῖ,] αναϑεματι τό, 246. ϑέῤματι τοϑ. 
ϑέματι--αὐτὴς] ϑέμαῖ, ἶν ξίνῳ μέρρι αὐτῆς δῖαν. Οἴτος. Βερσεχ- 

ϑν] βαεργαξ ΧΙ, 29, γ1, 93, τού, τοϑ, 119, 180, 134, 158, αής. Βαεργας ἐς. ἐργαζ '5ό, 246. Βερσέχαϑαν 64, 123, 1445 236, 542, 
244. ΑΙ4, (αι. Νίς, βηεργαζ ((εὰ 1]υὰ γαξζ νἱάἀείυτ δα άϊι. 40 αἱ, 
τηϑηῦ τοσεπίϊοτς.) γ4. Βαιεργαῷ 82. ἀργωῷ 247. κα Οοπιρϊ. ᾽Αρ- 
γὸφ Αἴεχ. ἐκ μέρους} εκ τσυλαγίων μερες 19, 82, 93, τοϑ. Οοπρρὶ. 
μέρες αὐτὴς--πορεύσεται ἰπ φοτῃ. 1ε4.] μέρες αὐης....... ἰος. εγαῖας, 
πορευσεται. ἴῃ τῆλτρ, καὶ ἀποςελειτε αὐὔην, καὶ αἀπελευσεται" και 
οψεσϑε, εἰ ἐν οδω ορις αὐης ται. ἐξαποςελεῖτε] ἐξαποςειλατε 1]. 
ἀπορέλειτε 242.. εξαποςελεῖαι 246. καὶ ἀπελάσατε--Βεϑσα- 
μὺς ἴῃ σου. ἴς4.} καὶ ἐπελεύσεσϑαι καὶ ὄψεσθαι εἰς ὁδὸν ὁρίου αὐτῆς 

’ ’ Ἁ Ἁ τοορεύεται χαϊαμαίνεσα. μὺς (ἢς) 24ς. καὶ ἀπελάσατε αὐτὴν] 
ΧΙ, 19,29, 44. 52, ςς, τό, 64, γ1, γ4ῳ), τοῦ, 110, 120, 123, 134) 144) 
1.8, 236, 245, 246. (οπιρὶ. ΑΙά: ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. δῖαν. ὀπελα. 
σατε αὐτὴν] ἀπελεύσεται 82. απελευσητε 93. α 1οβ, 244. καὶ 
ὠπελεύσεσϑε] καὶ -απελευσῆαι ΧΙ, το, 29. 52, ξζ» 71) 74) τοῦ, τοϑ, 
119, 120, 123, 1445 1ς8, 236, 242, 2447) 446. (οτηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. 
(αι. Νὶς. χαὶ εξελευσεται 44, 64. καὶ ἀπελευσετει 34. κα 8ῖαν. 
Οἶἶτος. ἵνα πορεύηται 8ϊαν. Μοΐηῃ. 
ΙΧ. Καὶ ὄψεσϑε] Μετὰ τῶτο δὲ ὄψεσϑε ϑῖαν. Οὔἶτορ. Καὶ 

ὄψεσϑε--ορεύσεται] καὶ οψεσϑε εἰς οδὸν οριε αὐΐης εἰ πορεύσεται 442. 
Καὶ ὄψεσϑε---Βεϑσαμὺς} εἰ υἱάειε, βφωΐάενα σααὶδ ρὲγ οἱαπι “}απι εἰ 
αἡ ἤπες (μος αἰξεπ δε πὰ Βειαπιὶς Οτφ. 1. εἴ. εἰ ὁδὸν] εἰ εἰς ὁδὸν Π, 
93: 247. Οὐπιρί. ΑΙΟΣ, εἰς οδον τοό. . εἰ ὁδὸν ὁρίων εἰς οδὸν οριου 
ΧΙ, 226. (αἱ. ΝΊς. εἰ εν οδὼ οριξ 144. ΑἸ4, εἰ ὁδὸν ὁρίων---Βεϑσα- 
μὺς] εἰ. εἰς ἀναξάσεις ὁρίων αὐτῆς τοορεύσεται κατὸ (οοπιγα) Βεϑσαμὺς 
Ατπι. 1. στη, Ἐά, εἰ ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς εἰς Βερσαδὲ Θεογ,. εἰ πορεύ- 
σεται ὅδὸν ὁρίων αὐτῆς εἰς, Βεϑσαμὺς ϑ8ἴαν. Οἶἶτορ. εἰ ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς 
πορεύσεται εἰς Βεϑσαμὺς ϑῖαν. Μο. ὁδὸν ὁρίων] εἰσοδὸν ὀριου 20. 
Ορια οὗὖον ς6. εν οδῳ οριξ 64. εἰς οδὸν οριδ 82. ΤΙ. 246. ὁρίων 
αὐτῇς] ὁρίᾳ αὐτὴ ςα. πορία (Βς) αὐτῆς ςς. ορις ύης 93, τῖρ, 123, 
18, 544. ΟΟπιρΙ. ὁρίων αὐτῆς ττορεύσεται] ΟΡ: “ορευσεται αὐῇης 
71. πῦρεύσεται] πορενεται ΧΙ, ςό, 74, 247. πορεύσεται μετὰ] 
πορευσεται χαα. 52, τού,.119, 122. μετὰ Βεϑααμὺς} καῖα Βαιϑ- 
σάμυς 11, 44. 64; γ1, 82, 93, τοβ, 120, 1449) 236, 242, 244. ΑἸά, 
χαῖα Βεϑσαμυς ΧΙ, ςξς, τ2ι, τς8, 246. (αι. Νὶς, καΐα, Βεϑσαμοις 
5ό.. καΐα Βαιϑσαμες 74. καταδαιϑσαμὺς (80) 134. κατὰ Βαιϑ- 
σαμῆς Οοπιρί. καὶ κατὰ Βεϑσαμὺς (ουπι καὶ ἱπίες ὉΠ6Ο05) ΑἸεχ, 
μετὰ Βαιϑσαμὺς, αὐτὸς πεποίηκεν] και καῖα Βεϑσαμες αὐΐης πεποι- 
χκὲν 247. αὐτὸς τεποίηκεν--- ταύτην] ἥγ,α ποδὶ: γεεὶβ ππαία ἀμξς 
πιάρπα. Οτἷρ. ἰὸς, οἰξ. . πεποίηκεν ἡμῖν] πεποίηκεν ὑμῖν 44) 93» 
144) 242. (δἴ. Νὶος. ἀἠἡμῖν 151 Βαδεῖ {ρετοραιπι ὑμῖν 110. 
α Δπῇ. τ. τὴν μεγάλην ταύτην] ταντην τὴν μεγαλην 11, 64, ται, 
144) 344) 246. κακίας μεγίςας ταύτας Αττη. 1. Ατπι. Εά, καὶ 
ἐῶν μὴ] δὶ ἀμίορα ποη υσαϊρ ἐας Οὔ. 1. οἷ, καὶ ἐὰν μὴ, καὶ γνω- 
σόμεϑα] ἐὼν δὲ οὐ, γνωσόμεϑα Ατπι. τ. Ατα. Ἐά, καὶ ἐὰν οὐκ ἡμεῖς 
γνωσόμεθα Οεοτρ. καὶ ἐὰν μὴ, γνωσόμεϑα ϑίαν. Οἰἶτορ. ἐᾶν δὲ μὴ, 
γνωσόμεδα δῖαν. Μοίᾷ. καὶ γνωσόμεϑα] κα και 19, 44, 93, τοϑ. 
κῶν γνώσομεν 342. γνωσωμεϑα ((οτί, γνωσομεϑα) 247. {είοπιμς 
Οἦς. 1. εἰ, οὐ χεὶρ] εχ, ἡ χεῖρ 29, 44) ςς, 64, γι, τοῦ, : 19, 120, 
123, 134) 144, 236, 2432, 244,347. ΑἸά. Οαΐ, Νίς, ἡ χεῖρ 74, 93. 
αχι ἡ χείρ τοϑ. Οοπιρὶ. οὐκ (ἢ) ἡὶ χεὶρ 24:.. οὐ χεὶρ αὐτῇ] χ, 
ἡ χῆρτςϑ. ἐχ ἡ χεὶρ αὐτῷ Αττι. τ. Απῃ. ΕΔ. οὐκ ἐεὶ χεὶρ αὐτῷ 
Οεογς. ἥπῆαι ἡμῶν] ἡπῆαι ἡμῖν τ 8, 247. πολ οοπίϊρὶἘ πον Οἱ. 
1. οἷἐ, ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς Απη. τ. Αγηι. ἙἘὰΔ. ἡμμίνη ἡμῶν Οεογς. 
ἀλλὰ σύμπΊωμα] ἀλλ᾽ ἢ σύμπϊωμα ό4, γι, 110, 153, 236, 244. Οδζ. 
Νῖς. ἀλλὰ σύμπἬωμα---ἡμῖν υἷι.) 2 οννμέμε ἄδδς ποδὶε ακεϊργαπε. 
Οής. 1. εἷς, ἀλλὰ σύμπίωμα τῆτο ἐπράχϑη ἐν ἡμῖν Ατπι. τ. Αχπι. 
Ἐχ.. 

Χ, ὅτω] ὅτως 64, 93» τού; 144) 1:ς8, 445. Οοτρί. Αἰόχ. καὶ 

ΚΕΦ. γι. 
6. 

7- 

8. 

0. 
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14. 

15. 

᾿ Οε, Νῖς, ϑίαν. Οἴτορ.. Κυρίε] τὰ Θες ξ 5, 82, 93; 1οϑ; 

.15.) 247. κα Οὐπηρὶ. Οθοτς. ᾿Αργὸζ (ἔς ἴπῆτα) ΑἸεχ. 

᾿εὗρων., αὐΐων. ΧΙ. ΑΙ4, ὅ[αν, 

Καὶ. χατεύϑυγαν αἱ 

᾿ ᾿ ω Π ΠΝ ΄ ἜΕ ο Ὁ ΄ ἘΣ : β : Ξ . . ; 
ται τέκνα αὐτῶν ἀπεκώλυσαν εἰς οἶχον" “Καὶ ἔϑεντο τὴν χιδωτὸν Κυρίου ἐπὶ τὴν ἅμαξαν, καὶ τὸ. ϑέ. 

ΝΣ . ΩΦ - ς "Ἢ 
: 

12. μά ἐργὰδ καὶ τὰς μῦς τὰς χρυσᾶς. 
βόες ἐν τῇ ὅδῷ εἰς ὁδὸν Βαιῶσαμὺς, ἐν τρίξῳ ἐνὶ ἐπορεύον)α χαὶ ἐχοπίων, καὶ ἃ μεϑίςαντο. δεξιὰ δδὲ. ἀριςερά: χαὶ οἱ σατράπαι τῶν ἄλλο.-- φύλων ἐπορεύοντο ὀπίσω αὐτῆς ἕως ὁρίων Βαιϑσαμύς. Καὶ οἱ ἐν Βεϑσαμὺς ἐϑέριξον θερισμὸν »Ὃ .-5 ΄ Νᾳῳ. 3 Ό Ν ϑ.,. ΚΝ ἜΣ ΣΝ 

΄ : 
πυρῶν ἔν χοιλάδι- χαὶ ἦραν ὀφϑαλμὲς. αὐτῶν, καὶ εἶδον χιδωτὸν. Κυρίου, χαὶ ηὐφράνθησαν εἰ ἀπάντησιν αὐτῆς. Καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰς ἀψρὸν 

»,.: 2 ἡ ΟΝ ααρ. αὐτῇ λίϑον μέγαν" χαὶ σχίξεσι. τὰ ξύλα τῆς, ἁμάξης, 

2 ᾿ ἽΝ, Κ᾽. : . δῷ Ὡσηὲ τὸν ἐν Βαιϑσαμὺς, χαὶ ἔξςησαν ἐχεῖ 
ΜΝ Ν .Ν ’ 5, » 3 ε ἷ χαὶ. τὰς βόας ἀνήνεγκαν εἰς ὅλο- ’ ᾽ν “᾽ νν Ἔν». ἊὯΦ ι 3 Ὄ ᾿ μ 

΄ ; 
χαύτωσιν τῷ Κυρίῳ.". "Καὶ οἱ Λευΐται ἀγήγεγχαν «τὴν χιξωγὸνγ: τῷ Κυρία, χαὶ τὸ ϑέμα ἐργὰξ᾽ μετ᾽ ΠΣ ᾿ῳ ΝΌΝΣΣ» »,. σ᾿ "» δος ΨΟ - ὃ ν ὦ ἀυτῆς, χαὶ τὰ ἐπ αὐτῆς σχεύη τὰ χρυσᾶ, χαὶ. ἔϑεντο ἐπὶ τῷ 

ἀπ τ κω 

᾿ 4. "Ὁ Ά 4 7 4 

τὸ τέκνα αὐτῶν] καὶ τὰ μοσχάρια αὐταῖν δῖαν. Οἷἶτοσ, τὰ δὲ μοσ- 
χάρια αὐτῶν ϑῖαν. Μοίᾳ. ἀπεκώλυσαν] ἀπείκλισαν (αὉ) ΧΡ 
ἀπιχλεισαν 105 20, 44, ξα, ςς, ό4, 717) 82, 110, 123, 1447 1ς8, 416, 242, 244) 234ς, 247. (οἸΩρ]. ΑἸ4. (δι. Νίς. -αἀπεκλισαν 93.: αὔε- κλυσαν τοό. εἰς οἶκον] εἰς τὸν Οἰκον 1 ς8. - Ἔν ᾿ ΣΙ]. Καὶ ἔϑεντο] χαὶ ἐπεϑηκαν 19) 82, 93, το. Καὶ ἔϑεντο “ριςερά 1π ΘΟΠ]. {ε4ᾳ.] Εὲ ει ἐμιροίε  δὲπὶ ὥγοαᾶρ δον ηΐ μὲν ΣᾺ “ἰγεχεγμηί. ὄουες ἐπ ὐΐα, σοπίτα ουἱαηα φασὶ ἀἰκοὶ! Βοιή νεῖν, εἰ πὸ αἰρολίηαα. φεγμμὶ σαὶ ἀεχίγαηε, σπὲ σα βαϊβναπι. Οἥρ. 1]. εἷ. τὴν κιξωτὸν Κυρίς} λ Κυριε 11, ΧΙ, τό, 64, ττο, τῶι, τ44,1 58, 536, 242, 244, 24, 247. 

. ἐπὶ τὴν ἅμαξαν] ἐπὶ τὴν ἁμαξ (Άς) τοϑ. ἐν τῇ ἀμάξει 247. καὶ τὸ ϑέμα - χρυσᾶς] καὶ τὰς μνας τες Χρυσες καὶ τὰς εὃρας τὰς χρυσας εϑη- χᾶν ἐν ϑεμαῖι μαεργωξ εκ τλαγείων αὐΐης το. ἔς, πίῃ βαἐργαῷ εκ λαγιῶν, 82. ἔς, πἰῇ ἐν ϑερμαῖι βαεργαῷ ἐκ πλαγιων, τοῦ. καὶ τὸ ϑέμα ἐργὰδ] ,, 93. καὶ τὸ “έμα, (οαργεί αν.) ἀργὸδ ΑΥτη. Ἐά. καὶ δῶρα ϑῖαν. Οἴτορ. εἰ εαρίεἴϊαπι ϑῖαλν. Μοίᾳ. . ϑέμα ἐργὼξῆ ϑεμαεργὰφ (ἂς ἱπδα 64, γι. ΑΙά.) 144. ϑεμαεργαὰθδ' (ῆς ἴῃ 4) τού, 134. ἐργὰξ] ἐργαῷ (ἢς ἱπῆα, ΧΙ, 20, 52, ξς) κό, 119, 123, 525, 
343) 246. (αἱ. ΝΙο.) 236. εργοξ; (ἢς Ἰηῆα) 1τς8. αργωξ (ῇς νετ. 

καὶ τὰς μὺς] 
και τῶ ομοιωμαῖα των ἐὗρων αὐΐων καὶ τες βνας 29. κ καὶ Οεογρ. ἔϑεν- 
τὸ τὸς μὺς 5ἴαν. Οἴιορ. καὶ τὲς μὺς τὰς χρυσϑς] τας μυας χρυ- 
σες) κῶι τὰς εἰκονας τῶν εδραιων ἀύϊων 24). - τοὺς μὺς] τὰς μυας 93: ΟὐΠΡ]. τας μνεῖς 1.8, χρυσξς} -᾿ καὶ τὰ ομοιωμαΐα τῶν 

Ἔ χαὶ τας εἰκονας τῶν ἐδρων αὐΐων 44, 
" 74) τοῦ, το, 134: ΟΟΠΡ]. Αἴἶοχ.. -Ἐ κᾶν τας ἐδρας τας χρυσας εϑη- 

καϊηυϑυναν 64. τς8, 244, 24ς. Αἴοχ. 

κᾶν ἐν ϑεμαῖ, βαεργαζ ἐκ πλαγιὼν αὐΐης ςς, 93. “Ἔ και τᾶς εἐδρας τᾶς χρυσας τς:8. “Ἐ καὶ τὰς εἰκόνας ἑδρῶν αὐτῶν Αγ, τ. Αἴηι. 

ΧΙ]. Καὶ καἸεύϑυναν] Ῥυβεγηἶτο; χαὶ τὰς εδρας τας χρυσας εϑη- 
κᾶν, ἐνϑεμα ἐργαξ ἐκ πλαγίων αὐΐης ΠΊΑΓΡ. 121. κατεύϑυναν) 

αἱ βόες] οι βοες 144. 242, 
247. ἐν τῇ ὅδῳ εἰς ὁδὸν] ἐν τῇ ὁδῷ τῶν τοροσόδων ΑἸπη. τ. Αττη. Ἑὰ. 
ἐν τῇ ὁδῷ εὐϑείᾳ ϑῖαν. Οἶτορ. εἰς ὁδὸν} εἰς τὴν. οδὸν 93, τοβ. 
Οὐοπιρὶ.. .. 245. Βαιϑσαμὸς 15] Βεϑσαμυς γ4, τς8. (ΑΙεχ, 
Ἄπη. τ. πῃ. Εά. ἢς ἴηῆ4.) Βαιϑσαμὴς (ἢς ἰηξ5) Οὐοπρ!. Βα:ὃ- 
σαμαῖς ΑἸ4. ᾿ εἰς Βερσαδὲ Θεοῖρ. τῇ εἰς Βηϑσὰμ ϑιαν, Οἴἶτορ. 
Βιϑσὰμ, (ἢς ἰηῖτα) δῖαν. Μοΐᾷ. ἐν τρίδῳ ἑνὶ] εν τριδῳ εν ἡ 44, ζ2, 
55» 71) 747) 120, 123, 134) 1τ44,.244. 24ς. ΟογρΙ. ΑἸΙά, ΑΙοκ. Οδὶ. 
Νῖς. ἐν τριδῳ εὐϑέίᾳᾳ, 82. εν τριξω μια 93) 247. ἐν ἑνὶ τρίξῳ 
ἈἌπῃ. σ. πῃ. Ἑά. α ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐν τρίξῳ, ἐν ᾧ ϑίαν. Μοίᾳ. ἐν 
τρίξῳ ἑνὶ---ἀριςερά 7 εἰ ἐμίπογα πιπὸ τα! αμίην, 2εγχεπέξε, εἰ περ ἸσἘ 
4: πο εἰξοϊϊπαδαπι πέφπε αἀ ἀεχιένανα, πεφας απ βαΐβγαπε: ψυρ. ἐν 
τρίδῳ ἑνὶ---καὶ οἱ] ἐν τριδω εν ἡ επορευονΐο πορενομεναι και βοωσαι" και οἱ 
1ο6. καὶ ἐκοπίων] α 82,93, τοβ. (οπιρί. καὶ εκ ἐκοπίων 121, 247. 
λ 8(αν. Οἴτορ, καὶ οὐ μεϑίςαντο] καὶ οὐκ εξεκλιναν 10, 82, 1τοϑ. 
(περὶ. καὶ οὐκ εξεκλινον 92. καὶ ουκ ἐμεδθιανῖο α4ς. . κα ϑίαν. 
Μοίᾳ. δεξιὸ ἐδὲ ἀριςερά] δεξιαν δὲ αριςερᾶν εν οδὼ μια ἐπορεύοντο 
τορευομεναι καὶ βρωσαι 19, 93,) τοϑ. Οοταρί. δέξίιαν, δὲ: ἐπορεύοντο 
ἀριξεραν, ἐν οδῳ μιᾳ ἐπορευονο τσορευομεναι καὶ βοωσαι 82. δεξιὰν ἡ ᾿αριξέραν 24ς. δὲ εἰς δεξιῶὰ ἐδὲ εἰς ἀριςερὰ Ατηι. τ. Απῃ. Ἐ4, εἰδὲ 
δεξιὰ ἐδὲ ἀριςεροὶ τοορενομέναι καὶ μυκάεσαι ϑίαν. Οἰἶτος. εἰς δεξιοὶ 
ἰδὲ εἰς ἀριςερὰ ϑῖαν. οίᾳ.. δὲ ὠριςερά] -ξ ἐν οδῳ μιᾷ Ἑπορεύοντο βοωσαι 44. -Ἐ εν οδω μια ἐπορενονἷο τσορενομεναι καὶ βοωσαι ς ς, 1 8. 
ἣ ἀριφερά 64, 74, 144) 242, 244) 247.. καὶ οἱ σατράπαι] καὶ οἱ 
Ἄπῃ. 1. Ατπ). ἙΕά, ὀπίσω αὐτῆς] οπισω αὐῇων τοβ. ΟοπΊρΡΙ. ΑἸεχ. ὁρίων] οδὸν 82. Βαιϑσαμύς)} Βεϑσᾳαμυς (ἢς ῥίοτισιαιιε). ταν. Βεϑ- 
σαμοις τςϑ, Βεϑσαμίς Οεογρ. Βεϑσάμ. δῖαν. Οἴτορ., “" 
ΧΗ. Καὶ οἱ ἐν Βεϑσαμὺς} ,. 246. οἱ ἐν Βεϑσάμὺς] οι ανδρες 

΄ ᾿ 

᾿ὅλοκαύτωσ:»] ολοκαρπωσιν 14. 

λίϑου τῇ μεγάλε" χαὶ οἱ ἄνδρες 
ἷο 

Βεϑσαμυς «6. οἱ ἐν Βιϑσαμὺς ἦσαν Ατηι. τ. Αγ. Ἐά. οἱ Βεϑσα. μίται Οεοτρ: "ς Βεϑσαμὺς Βαιϑσαμυς 93, 134. - ϑερισμὸν συ. Ῥὼν] ϑερισμον' ὄξυρος 44ς: ἐν κοιλάδι] εν τῇ κοιλαδι ΧΙ, 29, .445 64, 71) 74» 82, ὃ3, τοῦ, τοϑ, 110) 120, 123.».1349) 18, 226, 244η 24ς. Ὁ σδΊρΙ]..ΑΙἀ. δῖ. ΝΙς. ἐν κυλαδὲ 144. -ἰ- οἱ ἀνδρες Βὥσαμυς 246. ἕν ταῖς κοίλασί Ατη, τ. Αὔῃχ, Ἐά, ὑφϑαλμὲς} τας οφϑαλμες ΧΙ, 44, 36, γι, 82) 93, 1ο8, 110, 123, 144,.1{8, 236, 5.22, 244, 24ς. ΟὈΠΙΡΙ. ΑἸ4. στ. Νῖο. καὶ εἶθον] , καὶ 5ν. Οὔἶτορ. εἶδον] εἰδᾶν 151... ἴδαν ΑἸεχ. κιξωτὸν] τὴν κιδωτον ΧΙ, 29, 445). ξ6, 64; 
71, 74, 82, οΥ., τού, ἰοϑ, 119; 120, 123, 134, 144) 2306, 242, 246, 247. Οὐογηρί. ΑἸά. (αι. ΝΊς. Ασπι. ᾿. πῃ. Εὰ. ᾿Κυρί5] τὰ Κυν Ῥιδὰ 82, οΆ. τε Θὲς 247..- καὶ ηὐφράνθησαν εἷς ἀπαντησιν} χαι ἐχάρησαν και ἐποῤευϑησὰν εἰς ἀπανΐησιν ῖ9, 82.. ὔἢς, πἰῇ πορευϑησανν 93. ἤο, ἡ! εχάρίσαν, τοΒ. καὶ ηὐφράνθησαν εἰδόντες" καὶ ἔξῆλϑον εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς ϑῖαν. Οἴἶτγορ. ηὐφράνθησαν] ἐυφρανϑησαν τα, 144. ΑΙά.. ἠνφράνθησαν (Πς) 242. -Ἐ καὶ εὗραμιον 247. ἜἜ και ηλ- ϑοσαν. τό, 246. ἐχάρησαν Οοπιρί. - καὶ ἐξῆλθον τηαῦρ. Αὕτη. 

. ΣΙΝ, ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν] εισηλϑὲν ἡ ἀμαξα 934. εἰσῆλϑεν] Ἥλϑεν 44) 247. εἰς ἀγρὸν] εἰς τὸν ἀγρὸν Αττη. 1. Αγτῦ. Ἑά. εἰς ὠγρὸν---Βαιϑσαμὺς] εἰς ὠγρὸν ἐσωσμένον τὸν ἐν Βεϑσαμὶς Οεογρ. εἰς ἀγρὸν ᾿ΕΝ σὰμ, ϑίαν. Οὗτος. Ὠσηὲ] Ιωσηε (ἔς ἱπτ4) το, γ1, 82, 193, 108. [ησα (ἢς ἰῃ4) 44, γ4, τού, 120,1 34» 247. ΑΙεχ. Ωσιε ἐα ς8, δῖαν, Μοίᾳ. Ἰωσιὲ Οὐοπιρ!.. τὸν ἐν] τα ἐν 44,64, 1 19) 144, 236, 242. ΑΔ. τὰ εκ 93, 1ο8. τὸν ἐν Βαιϑσαμὺς} τα Βεϑσαμυς ΧΙ. τὸ Βαιϑσαμυς 84. τὰ εν Βεϑσαμυς 246. τῷ ἐκ Βαιϑοααμὴς Οοπηρί. Βηϑσαμίτε Αγ. σ. Ατη.. Εά4, ὄντα ἐν Βεϑσαμύς 8]αν. Μοίᾳ. "καὶ ἔξησαν] καὶ ἐξη το, 82, 93, τοϑ. Οὐπιρ. καὶ ἔςη- σαν ἐκεῖ" -- μέγαν] καὶ εἰκήκες ἐκεῖ. καὶ ἣν ἱκεῖ λίϑος μέγας ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ.. (καὶ εἰκήκει ἐκεῖ.) καὶ ἔξησαν ἐκεῖ παρ᾽ αὐτῇ λίϑος μέγας (Π0) 8ῖαν. Μοΐᾳ. ἐκεῖ παρ᾽ “αὐτῇ λίϑον] αὐΐην ἐκει, παρα. λιϑὸν 342. τῦαρ' αὐτῇ] παρ' αὐΐην 44, 64, γ4, τού, 120, 1349) 144, 2144. 
ΑΙεχ. αυΐην παρα 52, 110, 123. (λει. Νῖς, παρ᾽ αὐτῳ 247.: . παρ᾽ αὐτῇ λῖϑον] παρα λιϑὸν 84, 93, 1οϑ, 1ς8; 236, 24ς. Οοτρ: καὶ σχίζεσι] και ἐσχισὰν το, 82, 93. 1τοϑ. (οπιρί. καὶ ἔσχιζον Ατηι. τ, 
ἍἌγηι. Εά, Θεό. στὰ ξύλα] ξυλον Ατι. τ. Αττη. Εά. 
ὡμάξης] τῆς ἀμαξὰς 24ς. καὶ τὰς βόας] 
εἰς ὁλοκαύτωσιν} καὶ εἰς 93, τοβ, 247. Οομρρὶ. 

και τὰς βοας 24ς. 
ὁλοκάρπωσιν ΑΪδχ. 

ΧΡ. Καὶ οἱ Λευῖται] οἱ δὲ Λενῖται Οεογρ. δῖαν. - Καὶ οἱ Λευϊ- 
τῶι ἀνήνεγκαν] καὶ ανηνεγκᾶν οε Λευιται 64, 144. ᾿ τὴν κιξωτὸν τοῦ 
Κυρίου] Κυριξ, οπι 5 ῥδγ εἰτογεηι τὴν κιξωτον τε, ό,. τῷ Κυρίῳ 
τὸ ΧΙ, 44, 745) τοῦ, 134, 144 18, 226, 244, 247. ΑΙ4. Αἴεκ. Οαῖ, 
᾿Νίς, καὶ τὸ ϑέμα ἐργαὰξ μετ᾽ αὐτῆς] καὶ δῶρα ἔϑεντο ἃ μετ᾽ αὐτῆς 
ἤσαν ϑ8ῖαν, Οἴτορ. καὶ κιξώτιον ὃ μετ᾽ αὐτῶν φἴλν. Μοῶ. τὸ 9έ. 
ἵμα ἐργὰξ] τὸ ϑέμα ἀργὸξ Αττη. τ. Ατηι. Εά. ἐργὰξ] βαεργαξ 
82, 93; τοϑ, ἐργαῷ ἴ4φς Ἃ ΟΟπιρΙ. μετ᾽ αὐτῆς] ργαπηῖκε. το 93, 
1ο8. ΟοἴηρΙ. καὶ τῶ ἐπ᾽ αὐτῆς] καὶ ἃ ἐπ᾽ αὐτῆς Οεοτρ. “καὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς διαν, Οῇτορ. καὶ -ἃ ἐν αὐτῷ ϑιαν. Μοίᾳ.. ταὶ ἐπ᾽ αὐτῆς 
σκεύη] λ ἐπ᾿ αὐης .τ0, 82, 93, τοϑ, 2455) 247. (οπιρ. τὰ ἐπ᾽ αὐ. 
“τῆς σκεύη τὸ χρυσὰ) τὰ σκεύη χρυσᾶ ἃ ἐν αὐτῇ Αττη. τ. Απῃ. Ἐά. 
καὶ ἔϑεντο ] καὶ εϑετο αὐα το. - ἀντα 82, 93, τοϑ8, δίαν. Οἰτορ. 
ἃ καὶ ἐϑεντοιῶι. ἐπὶ τῷ λίϑε τῇ μεγάλε] ἐπι τω λιϑω τῶ μεγα- 
ἱλώ 10, 82, 93. (ΠΊΡ]. -τοαρὼ τῷ λίϑῳ τάότῳ μεγάλῳ ϑίαν. Οἴἶτορ. 
χαὶ οἱ ἄνδρες] κα ἄνδρες 44. κ οἱ Ατη]. 1.᾿ Ατὰ. Εά. Βαιϑσαμὺς} 
ον ἐν Βαιϑσαμυς 82, 93) τοϑ. οἱ Βαιϑσαμὴς Οοπηρί. Βεϑσαμῖται 
Οεοῖρ.. - ὁλοκαυτώσεις] ολοκαυύΐωμια 24). καὶ ϑυσίας] καὶ εϑυ- 
σαν ϑυσίιαν ΠΙ, 64, 74, τού, 120, 134, 144, ς8, 246, 24). Ἀ]ά. 
«καὶ εὐνσᾶν ϑυσιᾶς ΧΙ, 10γ.29, ς2, ςό, 82,.91,) τοϑ, 1107) 122γ216, .. 
442, 244) 24ς. (ΟἸΏρΡ]. ΑἸεχ, (αξ. ΝΊς, καὶ εϑυσαν σωνηριαν. 44. 

τῆς 



'ϑῖδν. 

μον 144. 

λεὼς (0) 93. 

᾿ Οεογῷ. τὸ Φεριξές δίδν. Οἴορ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Α. 

β 
ΚΕΦΟΥΙ 

: “ ΕΣ : , ττοςἷἪἨῊ  : Ι “,ι,,φς 2 » » " ΄᾿ 'ς 6 "- 

Βαιϑσαμὺς ἀνήνεγχαν ὁλοκαυτώσεις χὰξ φυσίάς ἐν τῇ ἡμεῤᾷ ἐκείνῃ τῷ Κυρίῳ. Καὶ οἱ πέντε 
Ἦν 3.2 ον 9. 93 ΝΥ “ ςε ΄ ᾿ 8. “ ᾿" ἋΟ ε 

σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑώρων, καὶ ἀνέςρεψαν εἰς Ασχάλωνα τὴ ἡμέρᾳ εχε!νῇ. Καὶ αὗται αἱ 

ἔδρα! αἱ χρυσάϊ, ἃς ὠπέδωκχᾶν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς βασάνε τῷ Κυρίῳ" τῆς ᾿Αζώτου μίαν, τῆς Τά- 
ΟΝ »" ο ; -Ξ 4 “ἌἍΦ Ν ας, - ΝΕ δὲ ε ΒΌΒΥΡ ΊΤΡΙ ον ι 

ζῆς μίαν, τῆς ᾿Αὐχάλωνος μίαν, τῆς Γὲν μίαν, τῆς ᾿Αχχᾶρων μίαν. Καὶ μὺς οἱ χρυσοῖ χατ΄. 

ἀριϑ μὸν κασῶν πόλεων τῶν ἀλλθφύλων τῶν τέντε σατραπῶν ἐκ πύλεως ἐςερεωμένης χαὶ ἕως χώ- 

μηξ τᾶ Φεῤεζαίου, χαὶ ἕὼς λίϑε τῇ μεγάλϑ, ὃ ̓ἐπέν Ὅ56} ἐπ αὐτὰ Τὴν κἰξα το, διαϑήχης Κυρία, 

τῷ ἐν ἀγρῷ ᾿Ωσηὲ τᾶ Βαιϑσαμυσίτου. Καὶ οὐχ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ ᾿Ἰεχονίε. ἐν τοῖς ἀνδράσι 

Βαισσαμὺς, ὅχι εἶθαν κιξωτὸν Κυρίου" χαὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑδδομήκοντα ἄνδρας, χαὶ “πεντή- 

χοντὰ χιλιάδας ἀνδρῶν" καὶ ἐπένθησεν ὁ λαῦς, ὅτι ἐπάταξε “Κύριος ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην 

σφύδρα. Καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες οἱ ἐκ Βαιϑσαμὺς, Τίς δυνήσεται διελθεῖν ἐνώπιον Κυρίξε τὰ Θεῶ 

4 “«4ε{π)» 439» ΝΕ 

ἐν τῇ ἡμέρφρι ἐχειγνῇ τῷ 
. “““-π᾿|Ἰ 

τῇ ἡμέ: 
καὶ ἔϑνον ϑυσίας Αι. τ. Απη. ΕΔ. δ[αν. 

Κυρίῳ] τῷ Κυριῳ εν τῇ ἡμερῥε ἐχεινῇ 82) 93, τοϑ, σοὶ. 

ρφ' ἐκείνῃ] τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ, Οὐοτς. 8ἷαν. ἐκείνῃ] α 246. 

ΧΥῚ. οἱ τῦΐντε] κα πεντε 44 74. τού,.120, 134. 247. ὧδ τεεντα 

ζ2, γ19) 119, 242, 24ς. Ὅκ:. Νίς. αἱ τένται (0) 426. δατρώ- 

παι] σατράπειαι 29, 532, τ19, 236, 948) 24. Οἱι, Νίς. σατραπιαι 

υῖ. ᾿ἑώρων] ἐϑεώρων (4.) ςό. εϑεωραν 546. ᾿Ασκάλωνα] Ακκῶς- 

ρῶν 74. 120, 1349 24). ΑΙά. Αἰεχ. (οάα. (ερίσπι ϑείρι!.. ἄκαρων 

Οοπρὶ. ᾿Ασκαλὸν Οοἀά. ἀυο ϑ8ετρϊ. ᾿Αχρι πιᾶγρ, Αὐπτι. 1. ᾿Ασκᾶ- 

λονα Ατηι. Ἐκ. ᾿Ακκάρωνα δῖαν. τῇ ἡμέρῳ] ἔν τῇ Ἡμέρῷ 64) 93» 

τοϑ, 134) 148, 242, 247. Οοιηρ!. (οὐδ. πονεπὶ ϑεγρῖϊ. δῖαν. ὥς, 

οὐπὶ ἐν ἴῃ οἰαγαέϊ. πιίποτε, Αἰεχ. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ Θεοτᾳ. κα (Αττη. 1. μαδεῖ ἴῃ πηᾶγρ. 8. ῥτΐσια τῃδην..), Ασαι. 

ΧΥΙΙ. Καὶ αὖται] , αὗται Απῃ. τ. Ατηϊ. Ἐα. 
ἄδραι 93. μαρεῖ ἕδραι π᾿ ομιατδξξ, πήίποτε ΑἸεχ, αἱ χρυσαῖ] κα αἱ 
Απη. 1. ἅττ. Εά. χρυσαῖς -τῷ Κυρίῳ] χρυσαι της βασανε, ὡς 
αἀπεδωχὰν οἱ ἀλλοφυλοι τῷ Κυρίῳ 247. ἀπέδωκαν) ἐπεδωλχὰν γ4. 

οἱ ἀλλόφυλοι] κα οι 18. τῆς βασνΕ} ὑπερ τῆς βασανον 19, 44, 

82, 93, τού, τοϑ, 1:ς8. Οοηηρὶ. τῆς βασάνε τῷ Κυρίῳ] ἀντὶ βα- 

σάνε Αττα. τ. τῷ Κυρίῳ ἀντὶ τῆς βασάνου Ατπι. ἘΔ, τῆς βασάνου 
χάριν τῷ Κυρίῳ Οεοῦς. ῥγατηῖε. ἀντὶ ϑιδν. τῆς ᾿Αζώτου] - τω 

Κύριω 19. τῆς Ασωτὰ 71. τῆς Αζώτε μίαν] ἡ μία τῆς ᾿Αζώτε 

ἣν Αται. τ. Ἀπ. Εά. τῆς ᾿Αζάδα μίαν ϑῖν. Οἶτορ. τῆς Γαξης] 

Ῥγατοϊτ, καὶ 82) 93- τῆς Γαμὶ Οοοῖ. τῆς Γάξης---μίαν 39] 

αουῇ ἱπίοσιηδά. 242. τῆς Γάζης---Ακκαρὼν μίαν) και τῆς ᾽Ασκῶ- 

ρονος (υϊ νἱάοῖυγ) μιαν. καὶ τῆς Αχκάρων μίαν. 19... χῶν τῆς ΓῈΝ 

μίαν, και τῆς Γάζης μιαν, καὶ τῆς Ασχάλωνος μίαν, καὶ τῆς Ακκάρων 

αἱ ἕδραι] αἱ 

μιαν τοϑ. ὥς, ἤπε τῆς 3". εἰ 4΄. εἴ οσυπὶ ᾿Ακαρὼν ρῖο ᾿Ακκαρὼν, 
τῆς Γαζης μίαν] αὶ 44. καὶ μία τῆς Τάζης Αγπι. τ. 

τῆς Γάζης μίαν---ἰςερεωμένης ἱπ Σοίη. '64.] μίαν τῆς 

Οομπρρὶ. 
Ατηι. Ἐάὰ, 
Ταζης μίαν τῆς Ασκαλῶνος μίαν τῆς ΓαῚΝ) μίαν τῆς ᾿Ακκάρων καὶ 

φ᾿ φὋ -“ “Ὁ ἣἙῸ ᾽ 

μὺς χρυσοῖ κατὰ ὠριϑμὼν τᾶς ᾿σόλεως τῶν σατραπίων ἐκ πόρεως ἐςε- 
ρεωμένης ((ς) 24ς. τῆς Ασκάλωνος] ῬγοτΛΪ. καὶ 89,93. τῆς 
᾿Ασκάλωνος μίαν) καὶ μία: τῆς ̓ Ασκάλωνος Ατη. 1. Απῃ. Εά, τῆς 

ΓῚΞ] ργασπιῖῖ. καὶ 82,93. τῆς ΓὲΞ μίαν] καὶ μίᾳ τῆς Γϑ' Αται. τ. 
Ασωι. Ἑά. ΓΘ] Γεϑμὲε γ4. Ἰεπσὲκ Οεοτρ. τῆς Ακχαρὼμ) 

Ῥγϑοτηῖ. καὶ 85, 93. τῆς Ακκαρὼν μίαν] καὶ μέχ τῆς ᾿Ακκαρόν 

ΧΎΠΙΙ. Καὶ μὺ.] κᾶν μύες 29. Καὶ μὺς οἱ χρυδο! Ἰλοῖ ΧΙ, γ8) 

Ὑ19,), 236) 242) 246. (ΠΡ. (λῖ. Νῖο. Καὶ μύαις χρυσσοὶ (ας) τ. 

καὶ μὺυς χρυσὲς 64 144) 244. καὶ μνες χρυσαι 93. χᾶϊ μυες χρυ- 

ὅο! τοῦ. αι μυᾶι αἱ χρυσαι 247. Βιαθεῖ χρυσοῖ 'π ομιάταξξ. τηϊπογε 
ΑἸεχ. καὶ οἱ μὺς χρυσοῖ Αγπι. 1. Αγπι. Ἐ4, καὶ οἱ χρυδοῖ μὺς 

κατ᾽ ἀριϑμὸν] καῖα αριϑμον 19, 63, 1οϑ, 1ς8, 242, 244. 
Ὀμπρὶ. (αι. Νίο. καῖα τὸν αριϑμον 64. καΊα τῶν (ςοττ. τον) αριϑ- 

ππασῶν τοόλεων] ΤΥ. τ2ι. ἠ σόλεων] των πολέων ΧΙ, 

19») 44. 108, 144. 246. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Ἄπιι. τ. Απτη. Εὰ. τῶν 
ἀλλοφύλων] α 19, 108. 

93. 148, 236, 244)247. σάϊραπειων 29, 44) 55, φ6, τόό, τοϑ, τιφ, 
123) 1345 242, 246. (οπηρί. ΑἸά. ὅτι. Νίς, ἐκ πόλεως] εἰς τό- 

ἐκ πόλεως ἐςερεωμένης] ἐξ ἐςερεωμένων πόλεων Ατεη. Ι. 
πη. ἘΔ, ἐςερεωμένης] τέϊερχισμενης 108. πιᾶῦρ. καὶ ἕως] α καὶ 

Ἅπη. 1. Ἄττῃ. ΕἘὰά, κώμης] κομης Ὅ4, 144. κωμῶν Ἄττῃ. τ. Αγηη. 
ἘΔ. τὰ Φερεζαίου] τὰ Περεξέου Ατπι. τ. Ατπν. ἘΔ. τῷ Περεξαίου 

καὶ ἕως λίϑ5} καὶ εως τε λιϑου 
καὶ ἕως λίϑου τῷ γμεγάλου] ἕως 

οὗ ἐπέϑηκαν] ἐφ᾽  ἔϑηκαν Ἄτγων. τ. κῃ. 
ἐπέθηκαν) ἐπέθεσαν 11. ἐπέϑησαν 

ΧΙ, 64, 82, 93; 108, 144) 244. 

λίϑε Ἄπη. 1. τη. Εά. 

Ἑά. Θεοῖς. ϑίαν. Μοίᾳ. 

σατρωπὼν)] σαΐϊοαπιων 117, 64, γι, 82, 

ἐκ Βαιϑσαμιὺς] εν Βεϑσαμυς ΧῚ, τοΒ. ἐν Βαιϑσαμὴς (οχηρί. 

Οοπιρί. ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐΐες 11. ἐπ᾽ αὐον 246. ,. 247 Αττῃ. τ. 
Αγι. Εά, Θεοῦ. δῖαν. Μοίᾳ. τὴν χιδωτὸν] -“ ἑὼς τῆς ἡμέρας 
ταὐύϊης 44.-. διωθήκης Κυρία] κα 44. 24ς. -Ἐ ες τῆς ἡμέρας ταύϊης 
γ4) 120, 134. ΑἸά. τῆς διαϑηκης Κυριου 82, 93, 1ο8, 144. (Οοπιρί. 

τῆς διαϑήκης Κυρίου ως τῆς ἡμέρας ταύϊης τιοό. -[ [καὶ] ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης Ἀ]εχ. τῷ ἐν ἀγρῷ} ἐν αγρῳ τΒ 71. ν αγρῳ 93. 
τὰ ἐν ἀγρῷ --Βαιϑσαμνυσίτου] ἕως τῆς ἡμέρας ταύΐης, τὸν (ῆς) ἐν ἀαγρῳ 
Ιησου τον Βεϑσαμαῖε 247. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν οὐγρῶ ̓ Ιωσηὲ τοῦ 
Βαιϑφαμής Οοτηρί. ἕως σήμερον ἐν τῷ ἀγρῷ Ωσὲ τῇ Βεϑσαμυσίτα 
Ἀγίν. τ. Αὔπ, Εά. ὃς ἐρὶν ἕως σήμερον ἐν τῷ ἀγρῷ Βεϑσαΐτε Οεοτρ. 
ὃς γὴν καὶ εἰς ταύτην ἡμέραν ἐν τῷ ἀγρῷ Βεϑσαμ ϑίαν. Οἶτορ. ὃς 
ἐρὶν ἕως ταύτης ἡμέρας ἐν τῷ ὠγρῷ Ὡσιὴ Βεϑσαμυσίτου δῖαν. Μοίᾳ. 
Βαιϑοαμυσίτε) Βαιϑσαμυσείε 11. τως της ἡμέρας ταὐύϊη ς᾽ 19, 1ο8. 

Βεσαμιτε 44. Βαιῦσαμι ἑως τῆς ἡμέρας ταύΐης 82Δ. Βαϊϑσαμυσειτε 
ἕως τῆς ἡμεροῦ ταυύΐης 93. Βαιϑσαμιτον τοό. Βεϑσαμσιτε 1ς8. 
Βαιϑσαμιῖκε 242. Βεϑσαμυσίτε Αεχ. ᾿ ε 

ΧΙΧ. Καὶ οὐκ ἡσμένισαν--Βαιϑσαμὺς] καὶ ἐπάταξεν ἄνδρ 

Βαιϑσαμής Οομπηρὶ, Καὶ οὔκ ἡσμένισαν---Κυρίᾳ} τηςὶ5 ἱποίυάϊς 
4ιυία ἀεεῖξ ἰῃ γυΐσ. Απη. ἘΔ. α οὐπὶ ἱπιεγηεά. δίδν. Οὗσορ. ἢἡσ- 
μένισαν) ἴαρτα ἡσμενισαν εἰξ πος ἤρπιυτη -ἰ- εἴ ἴῃ τηδγρ. δὺ αἱ. π|. ἐχά- 
ρησαν τού. ΄ οἱ υἱοὶ] α οἱ ΑἸεχ. Ὑπεοάοτεῖ. Ω. ττ. ἴθ τ ες. ἨἸ- 
χονίς} Ἰεχωνία ἈΙ4. ἐν τοῖς ἀνδράσι Βαιϑσααμὺς] ἐν ἀνδράσι τοῖς 
᾿Βεϑσαμύταις Αττα. 1. Απη. Εά4.. μετὰ ἀνδρῶν τῶν Βηϑσαμιτῶν 

Αττη. 4. ἐν τοῖς ἀνδράσι Βεϑσαϊταῖς Θοορ. Βαιϑσαμὺς} Βεϑσα- 
μὺς 74. Ργαυλῖ. καὶ 242. Βεϑσαάμοις ΤΠΒεοάοτεί. ]. εἶξ. ὅτι εἷ- 

δαν] οτε εἰδὸν 44) 64) τού, 120, 134., οτε εἶδαν 110. ῥγορίεγεα φμοαῖ οἱ- 
ἰογίπε δγτ. Βαυ- ἸεὈτ. εἶδαν] εἰδὸν ΧΙ, γ1, 82, 93,) 1ο8, 123, 144, 

18, 242,.244, 246, 247. Ὀοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νίς. Ὑπθοάοχεῖ, 
Ἰ. οἶς. ιδαὺ 236. ιδὸν24ς.  κιδωτὸν] τὴν κιδωΐον ΧΙ, 4.4, 64, γι1, 
γ4,) 82, 93» τού, τοϑ, (119. εχ ἐπιεη.) 120, 134.5144, 236, 242, 244. 
446, 247. Οοιμμρὶ. ΑΙά. Ὑεοάοτεῖ. ἰ. οἷ. -Ἑ διαϑηκης 121. τὴν κι- 

δωῖον διωϑηκης 24ς. Κυρίς]} τε Κυριξ 82, 93, το8. ΟΠ]. ὙΒεο- 
ἀοτεῖ. 1]. εἰξ. καὶ ἐπάταξεν] και ἐποΐαξζαν 24.ς. ἣν αὐτοῖς] α ἐν 

74. -Ἐ Κύριος τς8. ἐξ αὐτῶν Ατπι. τ. 4. Ατιῃ. Βα. ἐν αὐτοῖς 
-- ἀνδρῶν] ἐν αὐῇοις ἀνδρων χιλιαδας ττεντηχοιζα καὶ εδδομηκοῦα 44. 
ἑξδομήκοντα ] εἰς εδδόμηκονα γ1,. 110, τς8, ,34τ. Οὐϊ. Νίς. ἔδδο- 
μήκον)α----ἀνδρῶν] πτεντήχονα χιλιάδας καὶ ἑδδομήκονϊα ἄνδρας Αττῃ. 
:. 4. Ἅἅππὶ. Εά. σεοτρ. δίαν. ἑδδομήκοιϊα ἄνδρας} Ττ. 247. καὶ 
τοεντήκοντα καὶ πενε 71) 247. κα και 246. χιλιάδας ἀνδρῶν] χι- 
λιαδας λαᾷ 1θ. χιλιαδὼν 447. ἀνδρῶν} - ἐκ λας 82, τοῦ. 
Ἔ ἐκ τὰ λαδ 93,9 τοϑ. Οὐρὶ. Ὑεοάοτεί. ]. οἷ. ἐπένϑησν ] ἐπεν- 
ϑισεν 93. ὅτι ἐπάταξε) ὅτι ἐποίησε δῖαν. Οἴτορ. ἕπαταξε Κύ- 
φιος ἐν τῷ λαῷ] ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν Κύριος Ατιη. 4. ἐπάταξε Κύριος 
τὸν λαὲν ϑῖλν. Μοίᾳ. τοληγὴν μεγάλην σφόδρα] τληγὰς μεγάλας 

μεγάλας σφόδρα Αττη. 1. Ατπι. ΕΔ, ὥς, δρίαιιε σφόδρα, Ατπ!. 4. 
πληγῇ μεγάλῃ σφόδρα ϑίαν. Μοίῃ. 

τά, 

20. 

ΧΧ. Καὶ εἶπαν] καὶ οἰπον: 44, 84, 93, 108, 1449 245, 24ζ. . 

Οοπιρὶ. Καὶ εἶπαν--Βαιϑοαμὺς] Καὶ λέγεσιν ἄνδρες Βεϑσαμύται 
(Ἄστῃ. σ᾿ Ἄσῃ,. Εά, ἔς, πἰ8 Βηϑσαμίται, ΑἸτη. 4. οἱ ἐχ] οἱ εν 85, 
93; 121) 1Ι447γ344. οἱ ἔχ Βαιϑσαμὺς] οἱ ἦσαν ἐκ Βεϑσαμὲς Οεοιν. 

διελ- 

ϑε,ν] παράφηναι 109) 829 93» τοβ. Οὐπιρὶ. ΤΠεοάοτεῖ. 1. οἶς. ἐξελϑειν 
143. (δὲ, Νέος. ἀπελθεῖν 34ς. ἐνώπιον Κυρία τῇ Θε5} α Κυρια τε 
Θες 11, 121. τα θΘες ΧΙ; το, 64) 71, 82, 93; 119) 1ς8, 226, 244. ..᾿ὄ 

44ς. Οοπιρὶ. ὙΠεοάοτεῖ, ].. οἶς, δίαν. ΟΗτορ, ενωπιον τα Κυριε τό. 

τε 24). τῇ αγίου τάτε} τῷ ἀγία τᾶτο (ἢ) 24ς. 
τίνα] καὶ νῦν πρὸς τίνα Ἄτην. 4. αἴηυε. ἀναξήσεται]) ἀναξισῆϊαι 
2442. κιβωτὸς] τὶ κιδωτος 44) 82, 93», τού, 1οϑ, 442, 24) 247. 
Οὐπιρὶ. Οοὐά, ἀυοάεςίαι ϑετρὶ. - διαθηκης 64) τ44) 244. ΔΙά. 

Ἁ .Ὶ 
ϑεχ! τσρὸς 



ΒΑΣΙΛΕΙΏΝ Α. 
κεφ. ν). 

“ .ε ΄ , Ν .. 72 ᾿ Ἂν 21. τῇ ἁγίου τότα ;" χαὶ πρὸς τίνα ἀναξήσεται χιξωτὸς Κυρίου ἀφ᾽ ἡμῶν : ΈΚΞΞΒΑ. Ὅν Ν . λους πρὸς τὰς χατοιχέγτας Καριαϑιαρὶμ, λέγοντες, 
7 ἈΝ 2 ΄ ρίου, χατάξητε καὶ ἀγαγάγετε αὐτὴν πρὸς ἑαυτάς. 

Κ Ε Φ. Ἢ 

ΝΠ." 

μιν 

3. 

ξ ᾿ Ν ΄ Ν ’ » ,"᾿ 7 4. ὑμῶν πρὸς Κύριον, καὶ δελεύσατε αὐτῷ μόνῳ, 

, τὴν χιδωτὸν διαϑήκης Κυρίε.. 

4 3 : ἐν 5}: 
σιν αὐτὴν εἰς οἶκον ᾿Αμιναδὰξ τὸν ἐν τῷ βενῷ: 

ϑυναν αἱ ἡμέραι" χαὶ ἐγέγετο εἴχοσι ἔτη, 

Καὶ ἐγενήϑη ἀφ᾽ 

Καὶ ἀποςέλλεσιν ἀγγέ- 
Απεςρύφασιν ἀλλόφυλοι τὴν χιξωτὸν Κυ- 

. ΚΑῚ ἔρχονται οἱ ἄνδρες Καριαϑιαρὶμ, χαὶ ἀνάγεσιν τὴν χιξωτὸν διαϑήκης Κυρίε: καὶ εἰσάγε.- 
χαὶ τὸν Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτῇ ἡγίασαν φυλάσσειν 

ἧς ἡμέρας ἦν ἡ χιξωτὸς ἐν Καριαϑιαρὶμ, ἐπλή- 
χαὶ ἐπέξλεψεν πτᾶς οἶκος 

εἶπε Σαμδὴλ πρὸς πτάντα οἶκον ᾿Ισραὴλ, λέγων, Εἰ ἐν 
᾿Ισραὴλ ὀπίσω ΚυρίΒ. Καὶ 

ὁλῃ χαρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖς ἐπιςρέφετε πρὸς ; 7, ΙΝ ἢ ΄ 2 Ζ "" Κύριον, περιέλετε ϑεὰς ἀλλοτρίους ἐχ μέσου ὑμῶν, χαὶ τὰ ἄλση, χαὶ ἑτοιμάσατε τὰς χαρδίας 

Κύριον. Καὶ συνήχϑησαν εἰς Μασσηφὰϑ, 

Οδογρ. ϑίαν.. 
Ορηιρὶ. 

ΧΧΊ, ἀπορέλλεσιν] ἀπογελεσιν 1Π|, τοό. ὠπέξειλαν Απτη, τ. 4. 
Ατπη. Εά. (σέογξ. δῖαν. ἀὀγγέλες] ἄνδρας ἀγγέλες Αττη..4. τὲς 
κατοικξνας} κατοίχες Ατπ. 1. 4. Αγσηι. Εὰ. Καριαϑιαρὶμ)} Κα- 
ριαϑιαρειμ, 64, 93» τού, 1.μ4. 1ς8. ΑἸά, ΑΙεχ. (αι. Νίςο. Καριαϑαρὶμ 
(8ο ᾿ω8) Αττῃ. σ. 4. Ασπι. Εά. Καριαϑὶμ (ἢς ἰῃ 85) Θεοῖς. Ργῷ- 
ταΐτῖ. ἔν ϑίδν. λέγοντες] λεγονΐας 19. καὶ λέγεσι Ἀττι. 1. 4. Αγηι. 

ἘΔ. ᾿Απερρόφασιν] ςοττ. ἔωρτα [ἰπ. απερραφασιν 80 εαάδῃι τηδηιῖ 
1 απερραφασιν (ΧΙ. οοττ. απεςρεφασιν.) ςό, τοῦ. ἀπεςρεψαν 
10, 82, 93, 1οβ, 24ς. ΟΟΙΡΙ. ἀπεςραφήσαν 44.) 123, 216, ,46. 
Οβξ, Νίς. απερρεφασιν 64.) 747 1109 120, 121, 134) 144, 158, 244. 
Αἰά. ἀπεςρίφησαν (Π6) 242. ἀλλόφυλοι] οἱ ἀλλοφυλοι 19, 44 
ό4, 84, 93. τοῦ, 119, 123) 1ς8, 236, 247. (οπιρί. ΑἸά. (αι. Νῖς. 
πη. 1. 4. Αγπι. Ἑα. Κυρίου) τ Κυριξ ιτς8. κατάβητε] ρτῶ- 
τοῖτ. καὶ τοϑ. (οπιρί. καὶ αναδητε 24ς. καὶ ἀναγάγετε) και 
ἀπαγαγέκαι 24-ς. κα καὶ δῖαν. Οἴτορ. τρὸς ἑαυτός} προς υμας 

Κυριουᾷ τοῦ Κύριου (ς ἴπ ςοπη. {8ᾳ.) 82, 93, τοϑ. 

19) 82, 1ο8. (ὐοπιρὶ. Ατπι. σ. 4. Αττῃ. ἘΔ. προς αὐτους 74. τρρς΄ 
ἡμᾶς 93. τη, καὶ ἐκεῖσε 8ϊΑν. Οἴἶζγος. 

Ι. Καὶ ἔρχοναι} καὶ ἦλθον Ατῃ. τ. 4. Αται. ΕΑ, ϑ8ίαν. ἤλϑον 
Οεοτρ. οἱ ἄνδρες] οἱ ἀρχοΐες 247. κ οἱ Αττῃ. 1. 4- Αγ. Εά, 
Καριαϑιαρὶμ] Καριαϑιαρειμ (ἰτ ςοηι. {ε4.} 64, τ44, ις8, 242. ΑΙά. 
Αἰεχ. (ατ. Νίς. Καριαϑαριμ 93. 8ῖ4Δν. ἄἀνάγασι)] αἰρεσιν 247. 
ἀνήγαγον ἐχεῖϑεν Απῃ. 1. 4. Ατη, Εα. ἀνήγαγον Θεοῦ. ϑῖαν. 
διαϑήκης] τῆς διαϑήκης (ἢς ἰπέτα) 44, 82, τού. χα Αγωηι. 4. καὶ 
εἰσάγεσιν] καὶ εἰσηγγον το, 1ο8. (οπρρὶ. καὶ εἰσάγεσιν---δια- 
ϑήγης Κυρίου] α οὐ ἱπιεγηγεά. 242. οπη]ς, ἴῃ τοχῖυ, τηδηιϑ5 Ρυ πιὰ 
(οτῖρπι ἴῃ πιᾶγσ. Ατγη}. τ. εἰσάγεσιν εἰσήγαγον Ατπι. τ. 4. ΑἸ. 
Ἑά. Οσεοι. ϑίαν. Οἴτορ. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἶκον 144. ᾿Αμινα- 
δὰϑᾷ Αμειναδλξ 93. Αμιναδαμ τιρ, 144, 24ς. ᾿Αδιναδαδ Οοηρρὶ. 
τὸν ἐν] α τὸν 44. τὰ ἐν 82, τού, 24ζ. τὸν ἐν τῷ βενῷ] ὃς ἐν τῷ 
βενῷ Ατὐτι. τ. 4. Ασα, Εά. ὃς ἐρὶν ἐν τῷ βενῷ Θεοῖρ. καὶ τὸν ᾿Ελεώξαρ] α τὸν 247. Οοπιρὶ. καὶ τὸν ᾿Ελιάζαρ Απ. Εά. Οεογρ. 
τὸν Ἐλιαζαρ δῖαν. Οἴτορ. καὶ τὸν ᾿Ελεάζαρ---φυλάσσειν] και 
γγιασε τὸν νιον αὐΐε Ἑλεαζαρ φυλασσεῖν το, 82, 932) 1οδ, ἤς, πηἷῇ 
ἡγίασε γὰρ, Ὑποοάοτες. ἰπ (αξ. Νίς, τὸν υἱὸν] α τὸν 11, ΧΙ, 44, 
τού, 123) 1345) 1ζ8, 226, 244. 24ς. Αἴεχ. (αι. Νὶς. ϑἴαν. Οἴἶτονσ. 
ἡγίασαν] ἠνάγκασαν 11]. ἡγιᾶσεν ΧΙ, 64,71, γ4. Οοαιρί. πνεγκᾶν 
3472. φυλάσσειν τὴν κιξωτὸν] α τὴν Ατπι. 1. 4. Αγηγ. Εά, εἰς φύ- 
λαξιν τὴς χιδωτε Οεογρ. ϑίαν. Οἴιορ. διαϑήκης]) τῆς διαϑήκης 
Ὑμεοάοτες. ἰὼ δῖ. Ν!ς. 

11. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο το, 82, 93, 1ο8. Οοιηρὶ. ἀφ᾽ ἧς 
ἡμίφας ἦν} ἀφ᾽ ἡμέρας ἐφ᾽ ἧς ἦν Ατι. τ. 4. ΑΥπι. Εά., ἦν Οεοτρ. 
ἡ κιξωτὸς)] τα Θὲς 82, 93.» 108. Καριαϑιαρὶμ] Καριαϑιαρειμ, 
93. Καριαϑιᾶρμ Οεοτα. ἐπλήϑυναν) ἐπληϑυνθησαν ΧΙ, 10, ςς, 
ὅ4, 82, 93, 1ο8, 119, 123,. 144) 1ς8, 236, 242. (οιηρὶ. (δῖ. ΝΊςο. 
ἐπλυϑυνθησαν σφοδρα 71. ἐπληνϑύϑησαν (10) Ζς. χαὶ ἐγένετο] 
καὶ εγένοιἾὗο 11, 20, 44, ς6, 64, 71, 123, 158, 236, 244, 24ς, 246, 
247. ΟοπηρΡ|. Αἰεχ. (αῖ. Νῖς. Ασγπὶ. σ. 4. Αγ. Ἐά. εἴκοσι ἔτη] 
Τι. 44. Ατιη. 1. 4. Ασπη, Εά4, εἰκοσὴ ἐτή 93. εἴκοσιν ἔτι 242. καὶ 
ἐπέδλεψε] καὶ ἐπεδλεψαν 64) 74γ τού, 120, 121; 123) 134) 144) 436, 

γονκ. 11. 

ἽΝ 3 βὸ 

χαὶ ἐξελεῖται 
»᾿ ξ ν 2 Ν Ν ν 

Νν 2 ΄ 
περιεῖλον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰς Βααλὶμ καὶ τὰ ἄλση ᾿Αςαρὼϑ,, χαὶ ἐδόλευσαν Κυρίῳ μόνῳ. ἦν» Ν 3 ΄ ΄ 2 . 9 ᾿ ν ᾿ ᾿ εἰπε Σαμδήλ, Αὐροίσατε “πάντα Ἰσραὴλ εἰς Μασσηφὰν, 

ε 

μᾶς ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων. Καὶ 
Καὶ 

χαὶ προσεύξομαι περὶ ὑμῶν πρὸς 
χαὶ ὑδρεύονται ὕδωρ, χαὶ ἐξέχεαν ἐνώπιον Κυρία ἐπὶ 

342. Αἰά. (αὲ, Νίς. καὶ ἐπεγρεψαν 246. ἐπέδλεψε πῶς οἶκος] 
ἐπεςρεψαν πᾶς οοἴκος ξ6. επεφςρεψε τας ο οἰκὸς 82, 93. τοϑ. (πη. 
τᾶς οἶκος Ἰσραὴλ] τας ο λαος οἰκος Ισραηλ τ9. τᾶς ο οἰκο; Ισραηλ 
121) 347. ΑἸΙεχ. πῶς ὁ οἶκος τῷ Ἰσραὴλ Οεοτρ. ὑπίσω Κυρίου] 
Ἔ ἐν διρηνὴ 1099 829) 93, 108. οπισω αὐῇξ 24ς. ὀπίσω Κυρίου---Ἰσέ 
ραὴλ ἴῃ οοηι. 164. α Οπὶ ἱηϊειτηθά, (τα 1. ἢλθοῖ ἴῃ ὨΊΆΓΡ,.) 247. 

ΠΙ. λέγων] καὶ λέγει Αττη. τ. Ατῃι. ΕΑ. καρδίᾳ; ὑμῶν] αυμων 
158. ὑμεῖς} αὶ Αγη. :. Ασῃῃ. Εά, ἐπιςρέφετε] ἐπεςρειψαῖε 19) 
(93. οὐπλ ρυπέϊο ἤιρτα ἃ ρεσ τηΔΏ τη Πογγεέζογὶς ροῇτο.) τοϑ, Οομρὶ. 
ἐςρεψαῖε 82. επιςρεψητε 123. εἐπιγρέψε 34. ἐπεςραμμένοι ἐςε 
Απτ. 1. ἅπη. Ἐά. παοεριέλετε] πρεριελεσϑε 44, ό4, τοῦ, τοϑ, (ττ0. 
{υρετίοτϊρι.) 120, 1345) 144) 244, 247. (ΟπΊΡὶ. ΑἸ4. περιελεσεσθε ξ ἐς 
ἐξαραῖε 82, 9,4. ϑεὰς] τας ϑὲεες 82, το, 120... Μεὲς ἀλλοτρίας] 
τες ϑεὲς τες ἀλλοτριες 20, 44) ςςγ τό, όᾳ, 71, 74793ν τού, τοϑ, 121, 123) 1347) 144) τς8, 216,242, 244, 24ς, 246,2.47. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑΙδκχ. 
(κι. Νῖς. ἐκ μιίσε} ἐν μέσω 24ς. καὶ τὰ ἄλση] Βασίίκι εἰ 
“4θατοιὰ υὶρ. δελεύσα]ε] δελευσετε τατ. ἐξελεῖται] ἐξελειτε 
93- ΑΙ4ά. ἐἔκ χειρὸς] ἔκ χειρῶν Ατηγ. 1. Αττη. Εά. ἀλλοφύλων 
τῶν ἀλλοφυλων 93) 1ο8, (ὐοπηρὶ. Αττη. τ. πη. Εά. 
ΟΝ. Καὶ ΞΡ  Θις καὶ ἐξηραν 19, 82, 93, τοϑ. (ομηρΙ. και 

περιειλαυῖο 24ς. καὶ περιεῖλαν ΑἸεκχ. οἱ υἱοὶ ἢν οἱ ΒΑΠ], Μ. 
ἴρηλ. 111, Ρ. 83. τὰς] τὰς 144. τὸς Βααλὶμ) τὰ Βααλειμ ςό, 
τοϑ, 544. Βαῇ!, Μ, 1]. εἷι, τῶ Βαλλεῖμ (ς) 82. τὰ Βαλδειμ 93. 
τας ([ἀρετίςτρίο τες) Βααλειμα το. τὰ Βααλιμ 246. Οοπιρὶ. τὰς 
Βααλὶμ---ἰΑςαρὼϑ] Βαλᾶμ, καὶ τὰ ἄλση καὶ ᾿Αρρατὰ Οεοῦσ. 8.σ- 
ἡὴπι εἰ 4 βανοιά Ὗ υἱς. Βααλὶμ) Βααλειμ ςς, 645) γι, τςϑ, 242. 
ΑἸεχ. ὥδι. Νῖς. Βααλλιμ 74. Βαλεὶμ ΑΙά. καὶ τὰ ὥλσῃ ᾽Αξζα- 
ρὼϑ] και εἐξηραν τὰ ἀλσὴη Αγαρωμ ΧΙ. καὶ ἐδέλευσαν] καὶ ἐδάλευον 
ΒΩ]. Μ. 1. οἷ, Κυρίῳ μόνῳ] ργαεπιῖτι. τῳ ΧΙ, 44, ός, γι, 74, τού, 
120, 123) 1347) 144) 1ς8, 236, 242, 244, 247. Οοιηρὶ. ΑἸά4. ΑἸεχ. 
(αι. Νῖς. καὶ ευηρεξν αὐῇω 19. τω Κυριω μονω καὶ ευηρεςαν αὖ- 
Τὼ ςξ, 82, 1τοβθ, τω Κυριω μονω, καὶ ευηρέςεν αὐτὼ μόνω 93. τῶ 
Θεὼ μονω 24ς. αὐτῷ μόνῳ Ατπι. τ. Ατπη. Εά. 

Ψ. Σαμεὴλ] Σαμοῖλ ΘΟ ογρ. ᾿Αϑροίσατε] Ἔ προς με ΧΙ, 
64. 144. ΑἸά, Οεογρ. δῖαν. συναϑροισατε το, 82, 93, 108. Οομπρρὶ. 
πάντα] τὸν παύα ΧΙ, 20, 4.45. ς 5, ὃ 71, 74, 82, 93, 1οὔ, τοϑ, 119, 
120, 123, 134) 144.) 1ς8, 236, 245, 244, “4ς. ΑΙά. ΑΙεκ. Οι. Νὶς, 
Μασσηφαϑ)] Μασσηφα (ἢς ροῆξελ) 44, 64, 82, 93. τού, τοβ, 123, 
246. Μασηφα (144. οοττ. Μασσηφα) 247. Οοπιρὶ. Μασιφαϑ' τς. 
(242. ἢς ἰηῖτ4.) Μασηπὸὰϑ' Αγ. 1. Αγ. ΕἘά, Μασιπὲ (ῆς ροῆει) 
Θεοῖς. Μασιϑὰϑ (ἢς ἰπῆ4) ϑιαν. Οἴἶτος. καὶ τοροσεύξομαι---- 
Μασσηφαθ ἱπ ςοπι. [84.] οπης ἴῃ τεχῖμ, πιᾶπιιβ ργπιᾶ (οὐρῆε ἴῃ 
ΤηΆΓρίης. ΑΥΩ.. 1. τροδεύξομαι) τροσευξον τοΉ. ταερὶ ὑμῶν] ὑπερ 
ὑμῶν 123. περὶ ὑμῶν τρὸς Κύριον] τρος Κυριον ὑπὲρ ὑμῶν 10, 93, 
108. ΟΟΠΡΙ. 

ΨΙ. Καὶ συνήχϑησαν]) και συνηχϑὴ ὁ λᾶος ΧΙ, το, 20, ς2, ςς, 
64, γ1, 74) 82, 93, 1ού, τοῦδ, 119, 120, 123, 134) 1ς8, 236, 242, 2ης. 
(ὐοπιρί. ΑΙά. ὗς. ΝΙς. 8ιαν. Μοΐῃ. συνήχϑηησαν) -ἰ- ο λαος 144. 
συνηχϑὴ 344. συνήχϑη ὁ λαὸς πᾶς ϑῖαν. Οἶτορ. -Μασσνφὰϑ 19] 
Μασσηφα 19. (144. ἢς ἰαῆ.) Μασιφαϑ 24ς. Μασηφα (ἢς ἰηῇα) 
247. Οὐμηρ!. Μασιπὰ Ατπι. τ. Μασηπὰϑ Ατπι. Ἑά.  ἦἡδρεύον- 
ται] υδρενοῦῖο ς ς,) 64) 123, 247. Οοιηρὶ, ΑΙά. υδρευον 242. ὑδριό- 
41 
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ἱ 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

χαζε Σαμδὴλ τὰς υἱὸς Ἰσραὴλ εἰς Μασσηφά. Καὶ ἤκεσαν οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι συνηϑροίσϑησαν ὃ 

πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς Μαδσηφάν" χαὶ ἀνέξησαν αὐ απο, αλλοῤυλὰν ἐπὶ δύω καὶ 

ἄχόεσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐφοξήϑησαν ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων. κά; εἶπαν δ Φι Ἰσραὴλ 

πρὸς Σαμβὴλ, Μὴ ππιαρασιωπήσης ἀφ᾽ ἡμῶν τῇ μὴ βοᾶν πρὸς ἘΘΡΙΌὺ τ σου, Ων ΤΌσΗ ἡμᾶς 
ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων. Καὶ ἔλαξε Σαμϑβὴλ ἄρνα γαλασῆνον ενᾶ, καὶ ἀγήνεγκεν αὐτὸν ολδκαύ: 
τῶσιν σὺν «σαντὶ τῷ λαῷ τῷ Κυρίῳ" χαὶ ἐξόησε Σαμουὴλ πρὸς Κύριον περὶ Ισραὴλ, χαὶ ἐπή- 
χεσεν αὐτῷ Κύριος: Καὶ ἦν Σαμουὴλ ἀγαφέρων τὴν ολοχαυτωσινε: γαὶ αλλ ο υλβι Φὐοσηγον εἰς 
πόλεμον ἐπὶ ἸΙσραῆλ' χαὶ ἐδρόντησε Κύριος ἐν φωνῆ ΜΕ ΑΛΝ εν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μῳ ἄλλο.- 
φύλες, καὶ συγεχύϑησαν χαὶ ἔπ]αισαν ἐνώπιον ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐξῆλθον ἄνδρες Ἰσραὴλ ἐκ Μασ- 
σηφαν, καὶ χατεδίωξαν τοὺς ἀλλοφύλες, χαὶ ἐπάταξαν αὐτὰς ἕως ὑποχάτω τοῦ Βαισχόρ. Καὶ 
ἔλαθε Σαμουὴλ λίϑον ἕγα, χαὶ ἔςησεν αὐτὸν ἀναμέσον Μασσηφὰϑ καὶ ἀναμέσον τῆς παλαιᾶς: 
χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὕγομα αὐτῷ ᾿Αξεγέζερ, λίϑος τῇ βοηϑϑ8' χαὶ εἶπεν, Ἕως ἐγταῦϑα ἐθοήϑησεν ἡμῖν 

σαντο Αττῃ. τ. Απῃ. Ἐά. 51ν.- ἐξέχεαν] ἐκχεδσιν 10, 82, 93, τοβ. 
Ὁ ΟοΙηρΙ. εξζεχεον 244, “46. ἐνώπιον 

Ατ. Ἑὰ. ἐπὶ τὴν γῆν] οὐ ἴῃ ἴοχ 

Κυρία 19] τῷ Κυριῳ ΧΙ, 29, 
ἫΣ “ .Ν, Σ εὐζου ν 

42.) 71. ἐνώπιον Κυρίς ἐπὶ τὴν γῆν] ἐπὶ τὴν γὴν ἐνώπιόν Κυρίᾳ Ατη. τ. 
τ υ 

ἴυ, τηΔη115. Ργπηα οτρῆς ἴῃ 
3 “ ω ΩΣ “ « τηδγρίπε. Ατσίη. 1. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ Οεοτρ. 

δίαν. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 44, 82, 93. 108, (οπρρί. μαᾶρ- 
τύκαμεν] ἡμαρτωμεν 19, 93) 1ο8. ἡμάρτομεν ςς;, 82. (οπρΙ. ἐνώ- 
πίον Κυρίου 25} τω Κυριω το, 82, 93, τοϑ, ἐς. Οοιηρ!. εδίκαφε] 
ἐδίκασε ΧΙ, ςς, 71, 123, 1ς8, 236, 24ς. Οοπιρί. δι. Νίς. ἐδιδαξε 
82. Σαμεὴλ] Ισραηλ 246. τὲς υἱὸς Ἰσραὴλ] α ς2, 242. (δῖ. 
ΝΙς. τοῖς υἱοῖς Ισραηλ 24. εἰς Μασσηφάϑ)] ἐν Μασιπά Οεογρ. 
Μασσηφχϑ) Μασηπάϑ (ῆς ἱπῖτα) Ασπ. 1. τη. Εὰ. 
ΟῚ]. οἱ ἀλλόφυλοι] -ξ- τραῦΐες το, 93, τοβϑ. κα οἱ Αἰεχ ὅτι 

! συνηϑροισσησαν] οτι συνηχϑῆσαν 10, 82, 

ΕΓ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] τας Ισραηλ 247. 

935 1ο8. (οπρὶ, οτι συν- 
ηϑροισϑὴ 247. πάντες οἱ υ10}} α παδῆες 71, 54ς. Ατπ|. τ. Ασπη. Εα. 

πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Ε 
εἰς Μασσηφαϑ) οι νιοι Ἰσραηλ εἰς Μασσηφαι παύες 19. ὥς, πῇ. 
Μασσηφα, 82, 93, τοϑ. ἔς, πἰῆ Μασηφα, Ο(οπηρὶ. εἰς Μασση- 
φ.9] , 44. ἐν Μασιπὰ Οεοτῃ. σατράπαι] οἱ σατράπαι 54, 82, 
93, 1οϑ, 247. (οπιρὶ. ἀλλοφύλων 15] των αλλοφυλων ΧΙ, 44. 64, 
74) 832, 935. τοῦ, τοϑ, 134, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. Ατα. σ. Αση. Βά. 
2.Ν ἧς, ᾽ τι.» »ἤἢ, 

ἐπι Ισραὴλ] ἐπ᾿ αὐτὰς 44. χαι ἀκάκ σιν] και ἡχεσᾶν 10,9 82, 93, 
1οβ, 247. Οοπιρὶ. Ατγπι. τ. Ατη. Εα, ϑῖαν. ἀλλοφύλων 29] των 
ἀλλοφυλὼν γ4, 82) 93) 1τοϑ8,134) 242. Οοιηρὶ. Οδι. Νίς. Ασηι. σ.Ἅ 
Ἀγχῃ. Ε΄. 

ΝΠ. εἶπαν] εἰπον 44, 82, 93- Οοπρρὶ. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] κα 44. 
71. Μὴ παρασιωπήσῃς] μη δὴ ταρασιωπησής ςς. παρασιω- 
πήσης) τταύκ (εοὲν ουτὰ Ψϊσ.) Ατη,. ε. 
μὴ βοᾷν] ἀπὸ τῷ βοῶν περὶ ἡμῶν Ατη). τ. 

Αγ. Εά. ἀφ᾽ ἡμῶν τῇ 
Ἀγ. Βα. τὰ μὴ βοὰν] 

α μη ΧΙ, το» 44.» 74.593: 108, 242. (πρὶ. Σαμδὴλ ΑΙὰὸ, Κύ.- 
ριον Θεόν σε) Κύριον τον Θεὸν σον ΧΙ, 44, 

τον Θεὸν 124. θεόν σΕ] τὸν Θεὸν σου 
242, 24ς. (οπιρί. Κύριον 
ὑπὲρ ἡμῶν 82, 93. ἤο, ηἰῆ 

ὑμῶν, τοϑ. ῥγθθηλτ. τὸν 247. Θεὸν ἡμῶν Οϑογρ. δῖαν. καὶ σώ- 
σεις] ἵνα σώσῃ Οεοτρ. ϑ8ϊαν. σώσει} σωσεις »ἢς ἡμᾶς] α ϑίαν. 
Οἤοσ. ἐκ χειρὸς) ἐκ χειρῶν Ατπ,. 1. Ατη). Εά. ἀλλοφύλων] 
τῶν ἀλλοφυλων 82, 93. (τοϑ. πηιγρ.) Αττη. 1. Ασπι. Ἐά. Ἔ μη μοι 
γένοιτο ἀποςηναι ἀπὸ Κυριε Θεὰ μα, τῇ μη βοαν τερι ὑμῶν τροσευχο- 
μενον τηᾶῦρ. 121. 

ΙΧ. Καὶ ἔλαξε Σαμεὴλ] ργαπιῖτι. Καὶ εἰπεν Σαμδβηλ' Μη μοι 
γένοιτο ἀποςήναι ἀπὸ Κυριξ Θὲξ μδ, τ μη βοαν περι ὑμων Ὡροσευχο- μενος 29. Ῥγοηλ, δδθη), 1 προσευχόμενον, ςς, ςό, 64, 71, τοϑ, τ ς8, 

οὖς, (244. πιᾶγρ. δ αἱ, τη.) 246. ΑἸά. ΡΥΞΕΓῚΙ 
. 

, γενοί]ο αἀποςηνῶᾶι απὸ Κυριου του μη βοαν περι ὑμῶν τοροσευχομνενον 44. 

τ, καὶ εἰπε Σαμουὴλ μὴ μοι 

ῬΓδοΙ. καὶ οπε Σαμδβηλ. μΉ μοι γένοιτο ἀποςήναι απὸ Κυρίου Θεου 
τὰ μη βοαν πέρι ὑμῶν ποροφευχομενον 74. ἢς, πιῆ τε Θεξ, τού, 120, 
134. ἔς, πη ἀπορῆσαι ἀπὸ Κυριξ Θεξ με, τ44. ῬΓϑτηϊῖ. καὶ εἶπεν 
Σαμξβῆλ μὴ μοι γένοιτο ἀποςήναι απὸ Κυρίου Θεοῦ μου τοῦ μη βοαν 
ὑπὲρ ὑμῶν προς ἄυριον 24ς. ργτηϊι. καὶ εἶπε Σαμοὲλ μὴ γένοιτο 2 Ν “55. ἐν ΣἊΝ “Ὁ ἐμοι τᾶτο τῇ ὥπορηναι ἀπὸ Κυρίου Θεξ 

ε "»“ Ά 4 “Ὁ .Δ κε »ὡ μων καὶ οὐ βοὰν τοερὶ ὑμῶν ΄ . 
“Ὡ .« “ δεήσει Οεοτρ. ργξαπηῖιτ. καὶ εἶπε Σαμεὴλ μὴ γένοιτο τῶτο τῷ ἀποςἢ- ΠΡ ἈΕῚ ’ “ ων νῶι ἄπρ Κυριου Θεξ μου, καὶ οὐ βοᾶν περ ὶ ὑμῶν δεήσει. 51αν. Οἴτορ. ἢς, πῇ γένοιτό μοι τῷ ἀποςῆναι, ϑ81αν. Μοίᾳᾷ. ἔλαθε Σαμπὴλ] λα- 

δὼν Σχμοὴλ ϑίδν, Οὔἴτορ. λαξὼν Σαμεὴλ ϑ8ίαν. Μοίᾳ. γαλαϑη- νὸν] γαλαϑινον τού, 134, 242. Ομ. αγαϑὴν 2ής. γαλαϑηνὸν 

ἕνα] Ὑτ. Ατπὶ. 1. Ασπὶ. Εά. ἕνα γαλαϑινὸν Θεογρ. ἕνα ϑηλάφοντα 
ἔτι 5ἷαν. Οἴἶτορ, ἤἢς, ἤπε ἔτι, ϑἴαν. Μοίᾳ. καὶ ἀνήνεγκεν] χαι 
ἀνήνεγκαν 24ζ. ὁλοκαύτωσιν] εἰς ολοκαῦτωσιν 44, 247. Οεοτγρ. 

Ἂ ΐ δῖαν. ολαυτωσιν, σοΥτ. ἴαργα ολωκαυτωσιν, 242. «σὺν παντὶ], συν 
’ Ἴ ΧΙ. σὺν παντὶ--- Κυρίῳ] τῷ Κυριω σὺν παῦ]ι τῷ λαῳ 82, 93, τοϑ. 

(ὐομηρὶ. Αττι. τ. Αγπῦ, Ἐά. τῷ Κυρίῳ] αὶ τῷ 244,24ς. ἐξόησε) 
ἀνεδοησε82. Σαμεὴλ] Σαμοὲλ (ῆς ἱηξτ4) Οεοῦρ. τρὸς Κύριον]: 
τῶ Κυριω ξς. πρὸς Κύριον περὶ Ἰσραὴλ) α 44. περὶ Ἰσραὴλ] 
ὑπερ του Ισραηλ 82, 93, τοϑ, 123. ΟΟΠΊΡΙ. α Οδῖ. Νῖς. Κύριος] 
ο Κυριὸς τοϑ. (οπ,ν]. 

Χ. Καὶ ἦν--τὁλοκαύτωσιν] α ΕἾππὶ ἱπίεγηηδά, 44. Καὶ ἦν Σα. 
μεὴλ ἀναφέρων] Καὶ ὡς ἀνέφερε Σαμεὴλ Ατηι. τ. Αται. Ἑά. Κἀὶ ἐγέ- 
νετὸ ὡς Σαμοὲλ ἀνίφερε Οεοτῖρ. Καὶ ὡς Σαμεὴλ ὠνέφερε 81αν. Οἴἶτορ. 
ἀναφέρων] φερων 82. καὶ ἀλλόφυλοι] και οι αλλοφυλοι 44) 82, 91, 
τού, 1ο8, 247. καὶ ἀλλόφυλοι ττροσῇ γον] ἤγίισαν οἱ ἀλλόφυλοι 
Απη. 1. Απη. Ἐά. προσῆγον] τροσηγάγον 121, 24ς, 246. ΑἸά, 
τοροσάγονες ἦσαν ἐπὶ Ἰσραὴλ Οεογρ. ἤγ[σαν 8|Αν. προσῆγον 
εἰς πόλεμον] ῥγαο αὐ νπουεδαπε Τότ]. εἰς πόλεμον] κ24ς. ἐπὶ 
Ἰσραήλ] εν Ισραηλ 44, 74, τού, 120, 134. ἐπ᾽ Ἰσραὴλ 24ς. καὶ 
ἐδρόντησε Κύριος} ἐδίάενα Τροπεΐπες ἱπίογειξ Τεπι]}. καὶ ἐδρόντησεν δ᾽ 
Κύριος Οεοῦρ. ἐν φωνῇ μεγάλῃ] τοτε παρπα Τατα!. α ἐν Αγῃ, :. 
Ἄγ). Εά4. 8[αν. ἐν φωνῇ μεγάλῃ---ἐχείνη] εν ΤῊ ἥμερα εἐχεινὴ Φωνὴ 
μεγαλη 93, ᾿ιοϑβ, ἐν φωνῇ μεγάλῃ ἐν] ἀδείξ εν ΠΪΓΟΠΊ]ΙΘ 71. ἂν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ) κα 82. ἔν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ Οεοτγρ. ἐπὶ τοὺς 
ἀλλοφύλες} -Ε καὶ ἐξεξησεν αὐτοὺς τς8. καὶ συνεχύϑησαν--- 
Ἰσραήλ] Βαθεῖ ἴῃ οδματαές, πηίϊποτε Αἰεχ. δὲ κοι μεπὶ, δἰ σονται 
ἐγαπί ἱπ οοβεῦη ζζγαείὶς. Τεσ]}. καὶ συνεχύϑησαν καὶ ἔπΊαι.- 
σαν] και ἔπεσον 44. ἔπϊαισαν] ἐπέσαν 19, 82, τοῦ, τὰ 4. Οοηρρὶ. 
(αι. Νῖς. ᾿επῆεσαν (ἢ) τ21. ἐπαισαν 24ς. ερησαν 246. ἐνώ- 
πιον Ἰσραήλ] -ἰ ἐν Μασηπάϑ' Ατη. τ. Απη. ΕΔ, ἐνώπιον Κυρίε Οοάεχ 
ὉΠῚ15 ΘΕΓΡῚΙ. 

ΧΙ. Καὶ ἐξῆλθον] καὶ ἐξηλϑαν 11. εἰ 2γοσοδεγκηε εσω!. Καὶ 
ἐξηλϑον---Μασσηφὰϑ)]) α ἴῃ ἴσχῖι, μαδεῖ ἴῃ ἴηαγσ, Αγηχ. Εά. αὶ 
ἐξηλϑον---τὰς ἀλλοφύλους] Βαδεῖ ἴῃ ςδαγαδέξ, τηϊποσο ΑΪόχ. Καὶ 
ἐξηλϑον ἄνδρες ᾿Ισραὴλ] τῶι. ἄνδρες Ἰσραὴλ] αὶ Ισραηλ 242. 
οι ἄνδρες Ἰσραὴλ 247. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Οοάεχ ὑππς δεγρὶϊ. ἐχ 
Μασσηφὰϑ) εἰς Μασσηφα 93. εἰς Μασσηφαθ 121. ἐδχ Μαρία 
Τεσα]!. ἐκ Μασεπὰϑ' Οοὐά. {εχ δεῦρ, ἐκ Μασαϊπὶϑ' σσθοῦσ. καὶ 
ἐπάταξαν--Βαιϑιχόρ] δἰ πίγμε Βοιοῆον οεοἱάφγειπί, Έγιι}}}, ἐπα- 
ταξαν] ἐπαταξεν 11], 93. ᾿κα]εδιωξαν 144, 244. ἕως ὑποκάτω τῷ 
Βαιϑ'χόρ] εως Βαιχέωρ 44. ὕὑποκάτω τὰ Βαιϑιχόρ] ὑποκάτε (πε) Βαιϑκὸρ 93. τῷ Βαιϑχόρ] τε Βελχωρ 1Π. , τὰὰ τοϑ. ΟοΠΡ. 
Βεχϑὼρ 247. Βηϑχώρ Ατπ,. 1. Ασπι. Εὰ. Οὐερχώρ Θεοῦρ. Βε9- 
χώρ ϑἴαν. Βαιϑιχόρ)] Βαιϑχωρ 29, γ4, 120, 123) 134) 244. 2, 
ΑΙΔ. (δι. Νὶς. Βαικϑαρ σοῖγ. δὴ αἱ. ῃ. ξς. Βεϑχορι τό. Βεχκ- 
Χορ 121. Βιεχωρ 242. Βεῦχορ τς8. ΑἸεχ. Βεέχορ 242. Βεχϑορι 
246. 

ΧΙ, λίϑον ἕνα] λιϑὸν μεγαν ἕνα 18. λιϑον μεγαν 24ς. ἄἶνα- 
μέσον Μασσηφαϑ---παλαιῶς] ἐπεν Μαγέρλαι ποϑάρπι εἰ υδίογερε Αυρ. 
Μασσηφαϑ] Μασσηφα (ἢε ἰπῆ) 134. Βαθεὶ ἴῃ ομαγαέξ. γηΐπογο ΑΙεχ. " 
Μασηπὰ Αττη. τ. Μασσηφὰ καὶ ἀναμέσον] κ 82. (12:1. μαθοὶ ἴῃ 
τλλγρ.)} καὶ ἀναμέσον τῆς παλαιᾶς] και παλαιὰς 44. τῆς οἰκίας 
σῶν τοαλαιᾶς Ατηι. 1. τὸ ὄνομα αὐτῷ] αὐῇον 20. ᾿Αξενέζερ] 
Αδεννεζερ 29, 54) 64, 93) (1τοβ. ἢς ἱπῆα.) 1217) 144) 216. (πρὶ. 

8. 

9. 

10. 

11. 

[2. 

β ΚΕΦ. γῇ, 
ἣν γῆν" καὶ ἐγή ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. χἀὶ εἶπαν, Ἡμαρτήχαμεν ἐνώπιον Κυρία' χαὶ ἐδί. τὴν γῆν" χαὶ ἐγήξευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, χαὶ εἶπαν, Ἡμαρτήχαμ ρ 



κεφ. ΝἼ. 

13. 

14. 

» δὰ 

, 719110, 1142) 244. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

Κύριος. 
Ν 2 . 3 ᾽ Ν 3 ΚᾺ Ν ρῷ : 

Καὶ ἐταπείνωσε Κύριος τὸς ἀλλοφύλες, χαὶ οὐ πτροσέϑεντο ἔτι «προσελθεῖν εἰς ὅριον᾽ 

ἸΙσραήλ᾽ χαὶ ἐγενήϑη χεὶρ Κυρίε ἐπὶ τὸς ἀλλοφύλες πάσας τὰς ἡμέρας τᾶ Σαμδήῆλ. Καὶ ἀπε- 

ϑόϑησαν αἱ πόλεις ἃς ἔλαξον οἱ ἀλλόφυλοι πταρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀπέδωκαν αὐτὰς τῷ Ἰσ- 
ραὴλ ἀπὸ ᾿Ασχάλωνος ἕως ᾿Αζόδ' χαὶ τὸ ὅριον ᾿Ισραὴλ ἀφείλοντο ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων' χαὶ ἦν 

τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτᾷ. 

. εἰρήνη ἀναμέσον ᾿Ισραὴλ χαὶ ἀναμέσον τ ᾿ΑμοῤῥαίΒ. Καὶ ἐδίκαζε Σαμεὴλ τὸν Ισραὴλ “πάσας 
Νν 93 ’ . 235 Ν 3 Ν ι 

Καὶ ἐπορεύετο χατ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸν, χαὶ ἐχύχλε Βαιϑὴλ χαὶ τὴν 
΄ς Ν᾿ Ν ’᾽ ᾿) 7 ρῷ ,ρ 

Γαλγαλα. χαὶ τὴν Μασσηφάν" καὶ ἐδίκαζε τὸν Ἰσραὴλ ἐν “πᾶσι τοῖς ἡγιασμένοις τότοι. Ἡ 
3 Ν » ᾿“ 3 3 Ν, Ω Ρ ρ μὰ ’ ρο 

δὲ ἀποςροφὴ αὐτϑ εἰς Δρμαϑαὶῖμ, ὅτι ἐχεῖ ἦν ὁ οἶκος αὐτϑ' χαὶ ἐδίκαζεν ἐχεῖ τὸν ᾿Ισραὴλ, χαὶ 

ὠχοδόμησεν ἐκεῖ συσιαςήριον τῷ Κυρίῳ. 
- Ψ 

2. » ς 3 7 Ὺς Ν, φὸ ᾿ ρ᾿ ᾿ 

ΚΑῚ ἐγένετο ὡς ἐγήρασε Σαμουὴλ, χαὶ χατέςησε τῆς υἱὸς αὐτῷ δικαςας τῷ Ἰσραήλ. Καὶ 
ρ 22) 7 ὍΘ ἰδὲ 2. "Ὁ Ὡ ρὋ ᾽ 

ταῦτα τὰ ὀγόματα τῶν υἱῶν αὐτϑ' “πρωτότοχος Ἰωὴλ, χαὶ ὄνομα τῇ δευτέρου ᾿Αξιὰ, δικαςαὶ ἐν 
Ἐὶξ ὋΣ. Σ 9 ε: εν 2» ,.,.) ε.» » “ ὌΝ φ» 7 2. τσ “, Ζ 

Βηρσαξεέ. Καὶ ὃχ ἑπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ αὐτῇ ἐν ὁδῷ αὖτ" χαὶ ἐξέχλιναν ὀπίσω τῆς συντελείας, 

ΛΑξινεζερ γ4. “ἤδεππεχεν Ατρ. ᾿Ασυινέζερ (““τυίπεκεν) Θεοτρ. ᾿Αδε- 

γέζερ ὅτε. δά θα. ςοπ.} λίϑος τῷ βοητξ (ἢ) ᾿Αξεννέζερ 536. ᾿Αδε- 
νέξερ, λίϑος} Αδεννεζερ, λιϑὸς (ἴῃ πιᾶγρ. ὃ σημαίνει) τ21. λίϑος τῷ 
βοηϑ8] κ ς32, 242. (ἕ. Νῖς. πηαγρίηὶ δάζογδίς ταπαυδπὶ ρἱοΠξιπα 110. 
ργσπῖῖτ. ὃ σημαίνει 123. Οομηρί. ΑΙά. φιοα ον, ἰαρὶς ααἀγωίογῖς. Αὐρ." 
Ργϑ πη. τᾶτό ἐςι Οεοῦρ. τᾶτο ἐςι λίϑος τῆς βοηϑείας ϑ8[αν. βοη- 

95] βοηϑου μου ςς, 82) 93, 108. βενε ςό, 246. 
εξοηϑει εν ἡμῖν 74. 
24ς. Οοηρὶ. 

ΧΙΠ. Κύριος] ὁ Κύριος Οεογς. 
ἐπὶ] α 247. καὶ οὐ προσέϑεντο--ἰπὶ τὰς ἀλλοφύλες] αὶ σὐπὶ ἰπίει- 

τιοὰ., 242. αὶ πωροσέϑεντο ἔτι] ἐκέτι προσέϑεντο Ατγη. τ. Αππι. Ἑἀ. 

ἔτι τοροσελϑε!ν} ετι τοῦ ἐπελϑειν 10, 93, 123. Οοπρὶ. (δῖ. Νίο. ἐπι 

τα ἐπελϑεὶν 82. προσελϑε!ν] ἐπελίγειν 20, 44) 559 64, 71, 74» τού, 
119.) 120, 134» 1445 148, 236, 244) 24ς. ΑἸά. ΑἸεχ. τα εἰσελθεῖν 

τοβ. ελϑειν 246. εἰς ὅριον] εἰς τὸ οριον 82, 93, το. ρος οριον 

119, 236. (αἴ. Νίς. ἐπὶ τὰ δριῶ Αγπι. 1. Αστη. Ε4. εἰς ὅρια Οεοτᾷ. 
δῖαν. καὶ ἐγενήθη] καὶ εγενέϊο ΧΙ, 82, 93, τοδ. Οοιηρῖ. ΑἸεχ. 
χεὶρ Κυρίου] ἡὶ χεὶρ Κυρίου Δ. 1. Αστη. Εά. 

ρας} ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις δῖαν. 

ό4, 935 τού, 1τοϑ, 144, 244. ΑΙεχ. 

ἐξοήϑησεν ἡμῖν] 
Κύριος} ο Θεος ςς, 244. ο Κυριος 64; 93, 1ο8, 

τὰς ἀλλοφύλους δζο. υἵχιε 84 

πάσας τὰς ἡμέ- 

τῷἍ ΣαΜμΕΗΛ] α τὸ 44) ξζ) 
τοῦ Σαμείλ ἈΑπη. σ. Ἀπ. 

Ἑά. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐπεδόϑησαν---ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων] αὶ οὐπὶ ἰπϊεγπγεά, 
44. ἀπειδύόϑησαν]) εἐπεδοϑησαν .2. ἀπεςρόφασιν Αττι. 1. ΑΥπΊ. 
ἙἘὰ. αἱ πόλεις] ἀπασαι αἱ σολεις 121. ταρῶ τῶν υἱῶν] ἀπὸ 

των νιῶν ΧΙ, τ19, 158, 236, 242, 24ς. καὶ ἀπέδωκαν αὐτῶς τῷ 

Ἰσραὴλ] α οὶ. αὐτὰς -- ἀφείλοντο ἱποίυζ,.7. α τοό. 

τῷ Ἰσραὴλ] αὐτὰς ἐκεῖλγεν τῷ Ἰσραὴλ Απῃ. 1. Απη. Εά, 

ραὴλ] τὸν ᾿1ηλ (Ώς) 24ς. 

αὐτὰς 
τῷ Ἰσ- 

ἀπὸ ᾿Ασκάλωνος) απο Ακκαρων 20, 64» 

ἀπὸ ᾿Ασκάλωνος ἕως ̓ ΑΦ66] απο Ακκαρων εὡς 

Εζωξ ΧΙ. ἀπὸ Αχχαρων εως ΓΕΘ 19, 82, 93, τοΒ, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. 
δἷίαν. απὸ Ακαρων εως Οξοξ ς5, 236. (δι. Νὶςσ. απὸ Αχκάρων εὡς 

Αζεξεγεθ ςς. απὸ Αχκαρων εὡς Οζοξ «6,242, 24ς, 246. απο Ακα- 

ρων εως ΓΕΘ 123. ΟΟΠΡΙ. απὸ Αχχαρων εὡς Οζωδ :ς8. ἀπὸ ᾿Ασκά- 

λονος ἕως Γέθ Ατπι. τ. Απῃ. ΕἘά. ἀπὸ ᾿Αχχαρὸν ἕως Γέπ Οεογρ. 

ἕως ᾿Αζό66Ε] εὡς ΓΕΘ 74. 120) 134. εως Γεθ Οζοξ ((μρεγοτρῖο ῥτίπιο 

ποπηΐη6) 119. εὡς Ιαζοξ 244. καὶ τὸ ὅριον Ἰσραὴλ] α καὶ Αἴτῃ. 1. 

Αταν. ἘΔ. υἱ νἰάειυτ. καὶ τῶ ὅρια Ἰσραὴλ ΟΘεοτρ. 814ν. καὶ τὸ 

ὅριον Ἰσραὴλ ἀφείλοντο) καὶ αφειλαν τὸ οριον αὐτῇ ἴσραηλ το. ἴο; 

υἱῇ αφειλαῖο, 82, 93. ἔς, πἰῇ αφειλαο το8. ἸΙσραὴλ ἀφείλοντο] 

Τα. Οοπρρ. ἀφείλοντο) αφειλανῖο 11, 29, ςς, 64, 121ν 1ς8, 236, 

24.) 246, 247. Αἰεχ. (αἴ. ΝΊς. Ἀλευϑερώϑησαν δῖλν. ἀφείλοντο 

ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων] ἐκ χειρῶν τῶν ὠλλοφύλων Ατηγ. τ. Αγπ). Εἀ.. 

ἔς, ἤμε τῶν, Θεοτς. ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων] απὸ των ἀλλοφύλων 

121. ἄλλοφύλων] των ἀλλοφυλων 82, 93, 108. ΟΟΠΡΪ. 

σὸν Ἰσραὴλ] ἀνεμέσον τ Ισραηλ ΧΙ, 20, ς3» 144» 416, 242, 244, 

24ς, 247. Αἰά. Ἰσραὴλ καὶ ἀναμέσον] , 12:- 

σὸν] α ἀναμέσον 445 71», 82. 

ἈΑμμοραᾶιου 74. 

Ἑὰ 

καὶ ἀναμέ- 
“»ὔ ς 9 τὰ ᾿Αμοῤῥα!ου} α τῷ 44. τς8. τα 

τῶν ᾿Αμεῤῥαίων Ατπι. 1. τῶν ᾿Αμοῤῥαίων Απ. 

ΧΡ. ἰδίκαζε] ἔκρινε 19) 82, 93, 108. Οοπιρὶ. 
μεὴλ] ἐδικαεν ο Σαμδὴλ 242. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐπορεύετο] α χαὶ Αἴτὴ. 1. Αγηι. Εά. 

ρευϑὴ ς2, 123) 236, 242. (αἵ. ΝΙς. 

4 ͵ 

ἐπορεύετο] επο- 
3. ν᾿» Ἁ 8 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸν] ἐεῷ ικα- 

᾽ ᾿. 
ἀνᾶμε- 

ἐδίκαφε Σα- 

γᾷ ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν 19, 82, τιοϑ. ἀφ᾽ ἱκανξ ἐνιαυτὸν κατενιαυτὸν 
(ἢς) 93. ενιαυτον κατ᾽ ἐνιαυτὸν 2445) 24:ς. ἐνιαυτὸν 25] α 44) ζ2, 
121) 123. 236, 242, 247. (Οτρ]. (δῖ. ΝΊίς, ενιαυτα ὅ4, (119. 6Χ 

Θπγδ πη.) τ44. Αἰά. ἐκύκλου] ἐκυκλεν 1ΠΠ| 120, 242. εχυκλω 24ς. 
Βαιϑὴλ] τὴν Βεϑηλ 247. Βηϑὲλ Απη. 1. Ατγηγ. Ἐά. Βεϑὲλ Οεογρ. 
Βεϑὴλ ϑῖαν. Οἰἶτος. Βαιϑὴλ---τὴν Μασσηφαϑ] Βαιϑὴηλ τὴν Γαλ- 

γαλ και Μασσηφὰ 44. καὶ τὴν Γαλγαλὰ] κα τὴν 1ς8. α καὶ 246. 

καὶ Γαλαὰδ Ατπι. 1. Ἄτην. Ἑά. Γαλγαλα] Γαλγα 74. Γαλγαλ 
82, 935 τού, τοϑ, 120, 134. Οομρὶ. Γαλααδ 24). τὴν Μασση- 
φα9] τὴν Μασηφα 111, το6. τὴν Μασσηφα 74, τ2ο. ΑἸά. Μαση- 
πάϑ Απη. 1. Ασπὶ, ΕἘά. τὴν Μασήϑ 8ιαν. Οἶτορ. καὶ ἐδίκαζε 
φὐάϊε ἴῃ ππᾶγρ (Ὁ --- Σαμεηλ 4. καὶ ἐδικαδε---ἡγιασμένοις τάτοι.] 
Εἰ ϑαγμεῖ ἡμάϊεαδαῤ ρορκμνι {{Παεἰ ἐπ ογιπί δες (από βεαιοπίδως Τιὰςϊξ, 

σἉ]. ἐδίκαζε] ἐκχρινεν ({προτίοτῖρι.) 119. ἐκχρινε Σαμβηλ 144. 
τὸν Ἰσραὴλ] τες νιες Ἰσραὴλ 74. ἡγιασμένοις] τόποις (περὶ. 

ΧΥΙΙ. Ἡ δὲ οποςροφὴ αὐτῷ} Καὶ ἀποςροφὴ αὐτὰ ἦν Ατῇ). 1. 

Ατπι. Εά. Ἦν δὲ αὐτῷ ἀποςροφὴ ϑίαν. ἀποςροφὴ αὐτὰ] αποςρο- 
φη αὐτῷ ἦν 123, 236, 242, 247. (αῖ. Νῖς. 
Αρμαϑαιμ 82, 93. 1ο8. Οοπιρί. εἰς ᾿Αριμαϑὲμ Ατπι. 1. Απῃ. Ἑά. 
εἰς ̓ Αρμαϑὶμ (ἔς ροίξε1) Θεογρ. εἰς ̓ Αρμαϑὲμ αν. 
καὶ ἕἔκεὶ ἦν 10.) 82) 935 108. εκέι γὰρ ἦν 44. 
ὁ οἶκος ἣν ϑιαν. Οῆτορσ. ὁ οἶκος] αο 244. (αι. Νῖς. Απτὴ. τ. 

Ατπι. Ἑά. ἐδίκαζεν ἐκεῖ} , ἐκ 
Ατπ). τ. Αγπ. Εάἀ. ΟΘεογς. δ[αν. Οἰἴγοσ. ἐκει ἐδίκασε 120, 134) 1 ς8. 
μαθεῖ ἐκεῖ ἴῃ ςμαγδάς, τηΐηοσε Αἰεχ. 
Ἰηϊοττηεά, 242. 

[ Ω ψ 

ὅτι ἐκεῖ ἣν] 
ψ « ψ : νων Ἵ “Ὁ 

ἣν ὁ οἰκὸς αὐτϑ] αὐτῷ 

ν 5 

καὶ φκοδόμησεν--- Κυρίῳ] α ουπὶ 

Ι. Καὶ ἐγένετο---κατέςησε) ὡς δὲ ἐγηρασε Σαμεὴλ κατερησε 44. 
Καὶ ἐγένετο ὡς ὅς. τἀ ἢἤπ. ςοπ).} κα 242. 
καὶ κατέςησε] κα καὶ Ατηι. ᾿. Απη. Εα. 
Ατῇ. Εὰά. δικαςαὰς]} δικάζειν 8ιῖΑαν. 
121. Αἰά. Αττῇ. τ. Ασῃ. Εά. 

11. Καὶ ταῦτα ὅτε. υἵηυε δά ἢπ. σοπ).} τὸν Ιωηλ καὶ Αβια 44. 

Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα] καὶ ταῦτα ὀνόμαϊα εἰσὶν Ατπι. τ. Ατην, Εά. 

καὶ ταῦτα ἐςὶ τὰ ὀνόμαϊα Θεοῖς. τῶν υἱῶν αὐτῷ} α τῶν Ατη. 1. 
Αγ. Εά. 

πρωτοτόκῳ ὄνομα ϑίἰαν. Οἰἶΐτορ. 

ἐγήρασε) ἐγειρασε 93. 
τὰς υἱὸς] α τες ΑΥΠῚ. Σ- 
τῷ ᾿Ισραὴλ] τε Ἰσραηλ 

Ἰωὴλ] ι(ηλ (Πς) 247. .Ἰωΐλ ΟΘθουσ. 

καὶ ὄνομα] καὶ τὸ ονομῶ τοῦ. καὶ ὄνομα τὰ δευτέρου] καὶ ο δευτε- 

ρος 19, 82, 93, 1Ιο8. καὶ ονομα τῶ δευτέρω αὐτῇ 74) 120, 134. 
Ἔ αὐτῷ Αἰεχκ. καὶ τῷ δευτέρου ὄνομα (εοῖρ. καὶ τῷ δευτέρῳ ὄνομα 
δϑίαν. Οἴἶτορ. ᾿Αδια] Αδηρα το, τοϑ. Αδειρα 29, ςύ, 93; 244, 
“46. Αξιρα γ1. Αμειρα 82. Ὀδιαΐ Απηι. τ. » 
11, 245, 247. Βηρσαξεέ] Βηρσαδεαί Οοηνρὶ. 

ΠΙ|. Καὶ ἐκ ἐπορεύϑησαν] αὶ οὐκ εοτσ. οἱ υἱοὶ] αὶ ον 18. 
ἐν ὁδῷ} ἐν τῇ οδῳ ΧΙ, 82, 93, 1ο8, 123. ΟΟΠπΊρ]. τὴν οὖον 24ς. ὁδῷ 
αὐτῷ} οϑῳ αὐων 247. κλ αὐτῇ ΑΙά. ἐξέκλιναν) ἐξεκλινον 74. 
τῆς συντελείας] τῆς τῦλεονεξιας συντελειᾶς 44, τοό. τῆς τλεονεζξιας 

ςς, 82, 93., 
νεξιας τς8. καὶ ἐλάμβανον] καὶ ἐλαξον 123. καὶ οὐκ ἐλαμξανον 

247). κα καὶ Ατηι. 1. Αγη. Εά. δῶρα] μίσϑον δῖαν. Οἶτορ. 
καὶ ἐξέκλινον) καὶ οὐκ ἐξέκλιναν 247.  ἐξέκλινον] ἐξέκλιναν 44, 64, 

τού, 123, 144, 1ς8, 242, 244, 24ς. Αἴεχ. (αἱ. ΝΊς. 

τὰ δικαιωμαῖα ΧΙ. 
δικαιωμάτων Οεογξ. 

δικαςαὶ) δικαςας 

δικαιώματα) 

δικαίωμα 44.) 64, 745 τού, 120, 134) 247. ἀπὸ 

εἰς ᾿Αρμαϑαὶμ] ἦν εν 

Ι. Τα. ςς, 71) τού, 24ς, 247. | 

τρωτότοκος] ο τρωτότοχος 64, 93; τοϑ8, 244. ΟομηρΙ. τῷ ̓ 

συντελείας} πλεονεξίας τηᾶγσ. τιοβ8. συντέλειας πλεο- ' 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. ὙΠ], 

᾽ Ψ ᾽ ΤΑ, Ων 

καὶ ἐλάμξανον δῶρα, χαὶ ἐξέχλινον δικαιώματα. Καὶ συναϑροίζονται ἄνδρες Ἰσραὴλ, χαὶ παρα- 4. 
κ᾿ νΌΌΝ ἤ ν ς εν 5 

γίνονται εἰς ᾿Αρμαϑαὶμ πρὸς Σαμεὴλ, Καὶ εἶταν αὐτῷ, ᾿Ιδὲ σὺ γεγήραχας, χαὶ οἱ υἱοί σου οὐ ς. 
ρ᾿ Υ 2 “ ΄ ΄ ε ὦ ΝΣ Ν ἣν 

“«ορεύονται ἐν τῇ ὁδὼ σου" χαὶ νῦν κατάςησον ἐφ᾽ ἡμᾶς βασιλξα διχάζειν ἡμᾶς, χαϑὰ χαὶ τὰ 
: ’ ς΄" 3 ρ Ἃ ες ἐν .Ν ἢ ».» Ζ Ζ 

λοιπὰ ἔϑγη. Καὶ πονηρὸν τὸ ῥῆμα ἐν ὀφθαλμοῖς Σαμουὴλ, ὡς εἶπαν, Δὸς ἡμῖν βασιλέα διχά- 

ζειν ἡμᾶς" καὶ προσηύξατο Σαμδὴλ πρὸς Κύριον. 
ὅ᾿ μΦ δ ΄ 3 δῷ »» 5 ΄ ων ᾿ 

φωνῆς τῇ λαδ, χαϑὰ ἂν λαλῶσί σοι, ὅτι οὐ σὲ ἐξουϑενήχασιν, αλλ ἢ ἐμε ἐξουϑενώχασι τοῦ μὴ 
᾿ »; » » κ" 

βασιλεύειν ἐπ᾿ αὑτων. 
Ν 7 Ν ’ ἃ 5 ΄ Ὰ .}) Ὁ ες “ » » 

Κατὰ τᾶντὰ τὰ ποιήματα, ἃ ἐποίησαν μοι! ἀῷ ἢς ἡμερᾶς ἀγηγαᾶγον 
΄ “ ε Ν ᾿ . 4 ΄ Ν ΣᾺ »“..»ενΨ΄ὕλ , “2 

αὐτὰς ἐξ Αἰγύπ]α ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἐγχατέλιπόν με, χαὶ ἐδάλευον ϑεοῖς ἑτέροις" ὅτως 
9 ᾿ᾳ βω ς , Ν ἰωὲ » ἰδὲ ,»" ϑ.ϑ »" Ξ Ν Ὡ - ΄ “κε 

αὐτοὶ ποιδσι καὶ σοί. Καὶ γὺν ἄχουε τῆς φωνῆς αὐτῶν" πσλὴν ὁτι διαμαρτυρόμενος διαμαρτύρῃ, 
3 ρῷ ᾿ς 3 ρῷ 2 ων Ν ὃ 7 μ᾿ β λέ ἃι 6 λ ΄ 88 5 9. ἡ“ 

αὐτοῖς, καὶ ἀπαγ[ελεῖς αὐτοῖς τὸ δικαίωμα τῷ βασιλέως ὃς βασιλεύσει ἐπ᾿ αὐυτᾶς. 
“ “ -" ΟΝ 5. “᾿ 3 2, .ω- ΄ 

Σαμουὴλ πτᾶν τὸ ῥῆμα τῷ Κυρίου πρὸς τὸν λαὸν τὸς αἰτᾶγτας σαρ᾽ αὐτϑ βασιλέα. 

Καὶ εἶπε 

Καὶ εἶπε, 
φὋ ΄ ρῷ ε » 335 ς βο Ν εᾺ ε ἰϑι ΄ Ἁς 

Τϑτο ἔςαι τὸ δικαίωμα τᾶ βασιλέως ὃς βασιλεύσει ἐφ᾽ ὑμᾶς" τὰς υἱὸς ὑμὼν λήψεται, χαὶ ϑήσε- 

ΙΝ. Καὶ συναϑροίξονται] Καὶ συνηθροίζοντο Ατπι. τ. γῆι. Ἑά. 
δῖαν. σνναϑροίζονται δια. δὰ ἔπ. οοπ1.} τταραγινοῦϊχι τραντες 1σ- 

ραηλ προς Σαμδὴλ εἰς Αρμαϑαιμ 44. ἄνδρες Ἰσραὴλ] σαντες ἴσ- 

ραηλ 19. παϑῖες ανδρες Ἰσραηλ ςς, 74) 82. 93, τού, τοϑ, 120, 123» 
134. (οπιρί. Αἰεχ. Αστη. 1. σαντες οἱ υἱιοι Ἰσραὴλ 247. παρα- 

γίνονται] παραγίνοντε (0) 242. ερχονται 247. παρεγίνοντο ΑΓη,. 1. 

Απῃ. Εά4. αεογρ. δῖαν. εἰς ᾿Άρμαϑ. πρὸς Σαμ.] προς Σαμ. εἰς 
ΠΠΆρμαϑ. ΧΙ, 64, 93, τού, τοβ, 120, 134» 1445) 1:8, 244, 24ς, 247. 

Αἰεχ. Θεοῦ. 8[αν. Μοίᾳ. πρὸς Σαμ. πρὸς Αρμαϑ. 71. προς Σαμ. 
εἰς Σαρμαϑαιμ 82. τρὸς Σαμ. εἰς ̓ Αῤμαϑαμν Οοπηρ!. τρὸς Σαμ. 
εἰς ̓ Αριμαϑὲμ Αττῃ. τ. Απῃ. ΕΔ, πρὸς Σαμ. εἰς Σαρμαϑὲμ ϑαν. 
Οἴἶτος. τρὸς Σαμεὴλ] α ςς- 

Νν. Καὶ εἶπαν] και λεγουσὶν το, ζ 5) 82, 93,) 1ο8, 144. ΟοπΊΡΙ. 

᾿ καὶ εἰπὸν 445, (74. υἱ νἱάεῖυτ.) τού, 24). Καὶ εἶπαν αὐτῷ] καὶ εἰ- 
πον2ής. Ἰδὲ σὺ] συ 24ς,246.ὙὉὸ Ἰδὲ σὺ γεγήρακας] σὺ ἰδοὺ 
γεγήρακας ΑΥπι. τ. Απῃ. Ἑ4. ἰδὲ σὺ γεγηρακὼς εἶ Οεοτρ. δ5[αν. 
Μοίᾳ. σὺ ἤδη γεγήρακας 85ϊΑν. Οἷἶτορ. καὶ οἱ υἱοί σε] κα οἱ ΑἸπῃ. 1. 

Αγ. Ἑά. οἱ δὲ υἱοί σον Οεοτρ. δῖαν. οὐ πορεύονται} α οὐ 247. 
ἐν τῇ ὁδὼ] κεν ἐς. καὶ γνὺν κατάςησον] τῷ κατάςησον γνὺν (Ἰπ τῷ 

εἰ ϑἰανοηϊίηνις ὑγὸ καὶ) ϑῖδν. Οἴἶτορ. ἐφ᾽ ἡμᾶς] ἐφ᾽ υμας (υξ νἱ- 
ἀεῖυγ 93» 134.) ΑΙά. βασιλέα δικάζειν] βασιλέα δίκαζον (ἢς) 44 ς. 
δικάζειν] τε δικαζειν τοῦ, 236, 242, 247. ἵνα δικάζῃ (ᾷς νετ. 6.) 
Οεογς. δίαν. Μοίᾳ. δικάζειν ἡμᾶς] ἵνα ἡμᾶς δικάζῃ (ῆς νετ. 6.) 

δῖαν. Οὗτος. καϑὰ καὶ] α καὶ 44. καϑως καὶ 64, 14. καϑὰ 
καὶ -- δικάζειν ἡμᾶς ἴπι ςοπη. 164. αὶ ουπὶ ἱπιεττηεά. ς2. καϑὰ καὶ 
τὰ λοιπκὼ ἔϑνη) καϑως παντὰ τὰ εϑνη 10, 82, 9359 το8. Οοπηρὶ. ϑενοτ. 
ἴω (αι. Νῖς. 

χ ΨΙ. Καὶ πονηρὸν] καὶ ἦν πονηρον ΧΙ, 19, 29, 44, ς 5. ςό, 64» 71, 

Δ. 93» τού, 1τοβ, 110, 120, 123,.1347 144, 158, 236, 242,)244,24ς, 246, 
δ 447. Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νίς: Καὶ παονηρὸν---δικάφειν ἡμᾶς] 

α οὐπὶ ἱπίοιπησα, 82. Καὶ πονηρὸν τὸ ῥῆμα) καὶ πονηρὸν ἐδόκει τὸ 

ῥῆμα Ἀπη. 1. Απῃ. ἘΔ. καὶ ἐδόκει πονηρὸν τὸ ῥῆμα Οεοτρ. καὶ 
ἐγίνετο πονηρῶ τὼ ῥήματα ϑῖλν. Οἶτορ. καὶ ἐγένετο πονηρὸν τὸ ῥῆμα 
δίαν. Μοίᾳᾷ. ἐν ὀφϑαλμοῖς) ενωπιον 19, 44, 92, 1οϑ, 242. ΑἸεχ, 
ἐγᾶντιον 121. τσρὸ ὀφϑαλμῶν ϑῖαν. Σαμουὴλ] Σαμοὴλ Οεογρ. 
ὡς εἶπαν] ὡς εἶπον 93, τοβ. Οοπιρὶ. ὅτι εἶπαν Ατῖη. τ. Ασηι. Ἐά, 
ἧς εἶπαν--καὶ ωροσηύξατο] ὡς εἰπὸν τουτο καὶ τροσηυζατο 44. ὃι- 

κάφειν) τα δικαφειν ΧΙ, 93, τοϑ. ΟοΙρΙ. ἡμᾶς] - καϑως παντα 
τὰ εϑνη το, 93) 1ο8.. ἐφ᾽ ἡμᾶς τού, 123, 134. (ΑἸοεχ. ουπὶ ἐφ᾽ ἰηίεν 
της 03.) τροσηύξατο] ηυξαῖο 245. Σαμεὴλ τρὸς Κύριον) ρος 
Κυριον Σαμδηλ λάς. ' 

ΝΙΙ. εἶπε Κύριος “πρὸς Σαμουηλ] εἰπὲν αὐτῳ Κυριος 44. εἶπεν ὃ 

Κύριος τῷ Σαμοὲλ Θεοτρ. τορὸς Σαμουὴλ] τω Σαμεβὴηλ γ4. τῷ 
Σαμεὶλ Ατπι. τ. ἄπ. Ἐ4. τῷ Σαμοὴλ ϑῖαν. Οἴἶεορ. ἼΑχκονε] 
ἀχδσον 64, (τι. {ιρεγίοτῖρι.) 144. τῇ λαξ] αὐΐων 29. τα λας σε 
52, 123, 236, 242. (Αἵ. Νίς, καϑὰ] καϑὸ (Π0) »4. καϑὰ ἄν] 
καϑ' ὃ ἂν 44, τού, 120, 134. 
λαλησωσι τορος σε 19. ἔς, πἰῆ καῖα τσαντα, 555) 82, 93, 1ο8. (ομηρί. 
λα ζ2. καϑὰ καὶ λαλῶσι μετὰ σὰ Αττη. 1. Αγ. Εά, καϑὰ λαλῶσι 
πρός σε 5[Αᾶν. λαλῶσί σοι] λαλησωσι σοι 1], ΧΙ, τό, γ4) τού, 120, 
134. ΑΙεχ, λαλησωσιν προς σὲ 20, 717) 158, 24245)24ς. λαλωσι προς 
σε 4, τι, 236. ΑἸΙά. λαλησεσιν προς σειΖι. ὅτι ον] ϑιοτι οὐ 
19. 82) 93. τοϑ8., (ὐοιηρ!. Ὑπεοάοτει. Ο.. 14. ἴῃ 1 Ἀερ. οὐ ἐξου- 

Φενήκασι---ἰξεϑενώκασι] ποι 16 “τευεγεπι, (κα γιὸ “νευεγπὶ, ΟὙρτ. " ἐξεϑενήκασιν) ἐξεδενωκασι 11, τ9, 715) 1οϑ, 110. Οοιρί. Ο ϊ. Νίς. 
τὴς δεν, ἴῃ (αἴ. Νῖο. (ῆς ἴηΐτα 29, 123, 24ς.) εξεϑενωχασι 82, 236. 

ὩΣ τσ νὸς 

καϑὰ ἂν λαλῶσί σοι] παν]α οσα ἂν. 

παρελογίσανἶο Ἰρταῖ. Ἐρ. ἱπίεγροὶ. δά Μάρηοβ. οἰπέξαλοντο Ερίρῆλδῃ. 
τοπ. ἷ. Ρ. 692. ἀλλ᾽ ἢ ἐμὴ] ἀλλα ἐμε ΧΙ. αλλ᾽ ἐμὲ 236, 242. 
κι. Νῖς. Ἰρηαῖ, Ἐρίρμδη. Ὑβεοάοσεῖ. ϑενεγ. ἴος. οἶς, ΟἸσγ οἵα. ἴῃ 
(αι. Νὶς. Θεούρ. δῖαν. ἀλλ᾽ ἢ ἐμὲ ἐξεϑενώκασι] ἀοίπηϊ, δὰ παδει- 
ἴα ἴῃ Πηᾶγρ. 8Ὁ ἃ]. πΊ. ς Ξ-ξ ἀλεμὲ ἐξεϑενήκασι τοό. ἐξωϑενώκασι] 
ἐξεϑένησαν 19, 44. ΤὨεοάοτει, 1. οἶς. κα 71. δῖαν. Οἶτορ. εξουϑενω- 
σαν 82. 93,) ιοϑ. 

νωσαν ϑένετ, 1. οἷ! τῇ μὴ βασιλεύειν] τῇ οὐ βασιλεύειν με Θεοι. 
ϑίαν. Μοίᾳ. Ἔ με 8ῖαν. Οὗτος. ἐπ᾽ αὐτῶν] ἐφ᾽ εαυΐων ς6,.α 46. 
ἐπ᾿ αὐτοὺς 121, 242. ΤΒεοσογεῖ. ]. οἶς, επ᾿ αὐτοις 24ς, 247. 

ΝΠΙ. Κατὰ τᾶντα] α παντα τό, 546. καὶ πάντα Θεοῖς. 

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουὴλ, ἼΑΧχβε τῆς 7 

ἐξεϑενηκασι τό, 645 τιρ, 134) 244)247. . ἐξουδέ-. 

6. 

τὰ ποιήματα] τα ἐργα αὐΐων το, 82, 93. Οοπιρ!. ὙΒεοάοτει, Ιοο. οἶτὺἢ 
τὰ ἐργὰ το, (πιᾶγρ. 119.) 144. -Ἐ αὐΐων 246. Βαθεῖ ἴῃ ομαγδᾶς. γηϊ- 
ποῖς Αἰεχ. ἃ ἐποίησαν] οσὰ ἐποιῆσαν το. ἃ ἐποίησάν μοι] οσα 
ἐποιησαμην ΧΙ. ἃ ἐποίησα αν. Οἴἶορ. ᾿ἐπυίησάν μοι} ἐποιησα- 

μην 247. Ομ. Νίο. ἐποίησαν μετ᾽ ἐμᾷ Απη. ι. Απη. Εα. ἀφ᾽ 
ἧς ἡμέρας] μέρας τωι. οἰφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς Αττη. τ. Ατη). Εἀ, 
ἀνήγαγον] ἐξηγαγον τ9, τοϑ, Οοπιρὶ. ΤὨεοδοτεῖ. 1. οἴ, αὐτοὺς] 
τοὺς πατερας αὐτῶν 445 ζ25) 64) 74, τού, 110, 120, 123» 134) 144, 
236, 242, 244. (εἴ. Νίς. ἐξ Αἰγύπ]ου] ἐκ γης Αἰγυπῆον ΧΙ. 
Οεοῦρ. δῖαν. ἐκ γῆς Αἰγυπηίων Αττη. 1. ἕως τῆς] καὶ εὡς τὴς 44, 
74, 93, τού, τοϑ, 134. (πρὶ. ΑΙεχ. ὙΒιεοάοτοῖ. ἰος. εἶξ. ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης] ἕως σήμερον Απη. 1. Απη. Ἐὰά. ἕως τῆς ση- 

καὶ ἐγκατέλιπον] α καὶ Θεοτρ. 8αν. Οἶτος. μερίνης ἡμέρας ϑίαν. 

καὶ ἐδάλευον] δουλεύοντες 5[ν. ἐγκατέλιπον) ἐγκατέλειπον 93. 
Οἰἶΐτοσ. 
110) 120, 123, 1347) 230, 244, 24ς, 247. (οπρί. ΑΙά. (δῖ, ΝΊς. 
ἑτέροις} ἑτέροις ὃς ςς. αλλότριοις 74" ἅτως αὐτοὶ] , ἀντοι 44. 
ὅτως τῶτοι δῖαν. Μοίᾳ. ὅτως αὐτοὶ ποιῶσι καὶ σοί] ουὐς αντοι 
ποιουσι; καὶ γε ἐλατρευσᾶν ἄντοις. τως αὐτοι τροιεσι καὶ σοι το, 82, 
93. τοῦ, 1.8, ὅτως ποιξσιν αὐτοὶ καὶ μετὰ σξ Αττι. τ. Ἄτπι. Εἀ. 
ὅτως σοι ἐκεῖνοι ποιῶσι Οεοτρ. ὅτως καὶ σοὶ τῶτοι ποιοῦσι 5αν, 
Οἴτορ. ποιῖσι καὶ σοί] τοοιησεσι καὶ σοι ξ2, 242. δῖ. Νῖο. 
χαὶ σοί] καὶ συ ςς, 24ς. κα 247. 

ΙΧ. Καὶ νῦν] καὶ σὺ νυν 247. Βαδεῖ καὶ ἱπ ομηγδέξ, τηΐπογε Αἴοχ. 
τῆς φωνῆς] τὴν φωνὴν 44) τοῦ, τ2ο, 134. τολὴν ὅτι] αοτι ΧΙ, 44. 
ΑπΏ. τ. Ασῃ. Εά. Οεογρ. ϑἷαν. δια μαρτυρόμενος] διαμαρτυρου- 
μένος 246, 447. διαμαρτυρόμιενος διαμαρτύρῃ] διαμάρτυραι 44. 
διαμαρτύρῃ] διαμαρτυρει ςς, τοῦ, 247. διαμαρτυρὴ (ἢς) 1τ44.. δια- 
μαρτυρε 242. καὶ ἀπαγ[ελεῖς αὐτοῖς] α 44, τοό. α αὐτοῖς Οδε. Νίς. 
τὸ δικαίωμα] τὰ δικαιωματα “4ς. βασιλεύσει] βασιλευει 11]. 
ἐπ᾿ αὐτές] ἐπ᾿ αυτοις 29, 93. ΟΟπιρὶ. αὐτοῖς Ατη. 1. Αγ, Εα. 

Χ. σᾶν τὸ ῥῆμα] παντας τοὺς λογες ΧΙ, 19, 29, ς4, ςς, 71, 84, 
93» 1Ο8, 1105 123» 1447) 158, 436, 242, 24ς. (ὐοπηρὶ. (δι. Ν]ς. 
σαν 247. τᾶντα τὰ βήματα Θεοῖς. δῖαν. τ Κυρίου] α τοῦ 
ΧΙ, 19, 44) 64) 745 82, 93.» 1ού, 1οϑ, 1195, 123, 134; 1447) τς8, 216, 
2342) 244) 243) 247. Οοπιρί. ΑΙά. ΑἸΙεχ. (δῖ, Νὶς. πρὸς τὸν] 
τῦρος πᾶντα τον 19, 82, 93) 1οϑ. ΟομΡρΙ. τὰς αἰτῶντας] τους αι- 
τησαντας 19, 82, 93. οὗ ἥταν Αττι. τ. Ατῃῃ. Εἀ. Οξογρ. 
αὐτῷ βασιλέα] βασιλέα παρ᾽ αὐτῇ Οεοτρ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν αυτοις 44) 82, 93, τού, τοϑ. στο. 
δῖαν. Οὐἶτορ. ἢς, οὐπὶ αὐτοῖς ἰηίεγ Ὠποοβ, δ5ϊαν. Μοίᾳ. Τῶτο 
ἔραι} τουτο ἐξὶ το, 445 64, 717) τοῦ, τοϑ, 1ς8, 244. α ἐξᾶι 247. 
Τᾶτο ἔγαι τὸ δικαίωμα] ἐςὶ τὸ δικαίωμα Οεοτρ. ὃς βασιλεύσει 
του βασιλευοντος το, 82, 93, 1ιο8. ΟΟπιρί. ὃς βασιλεύει 51αν. Οἴτορ. 
ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐφ᾿ πμας 93. Οδῖ. Νῖς. καὶ ϑήσεται) καὶ ϑησει 44, 64, 

παρ᾿ 

ἐδάλευον] εὄελευσαν ΧΊ, 29, 44. 64, γι, 74) 82, 93, τού, 
ἐστιν 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ Ν᾽ Α. 
κεῷ. ΝΠ]. 

12. τῶι. αὐτὰς ἐν. ἅρμασιν αὔτϑ,. χαὶ ἐν. ἱππεῦσιν. αὐτξ, χαὶ προτρέχοντας τῶν ἀρμάτων αὐτῷ, Καὲ 

ϑέσθαι αὐτὰς ἑαυτῷ. ἑκατοντάρχους χαὶ χιλιάρχους, χαὶ ϑερίζειν δερισμὸν. αὐτϑ, χαὶ τρυγᾷν 

13: 

14. 

1ζ. 

16. 

17 

18. 

19 

τι λάταῖς 242, 241. 

. Απῃ. τ. ΑἌσ. Εά. 

τρυγητὸν. αὐτϑ, χαὶ ποιεῖν σκεύη πολεμικαὶ αὐτβ, χαὶ σχεύη ἀρμάτων αὐτῷ. 

βὰς Ἰὼ λήψεται εἰς μυρεψές, χαὶ εἰς μαγειρίσσας, χαὶ εἰς πεσσόσας. 

χαὶ τς ἀμπελῶνας ὑμῶν, χαὶ τὰς ἐλεῶνας ὑμῶν τὸς ἀγαθὰς λήψεται, χαὶ δώσει τοῖς δούλοις 

Καὶ τὰς ϑὐγαῖει 

Καὶ τὲς ἄγρδς ὑμῶν, 

ἑαυτῶ, Καὶ τὰ σπέρματα ὑμῶν χαὶ τὰς ἀμπελῶνας ὑμῶν ἀποδεκατώσει, καὶ δώσει τοῖς εὐνόχοις 
4 9Ὸ Ν, φο δά .3 Μὰ ΄ς Ν δό ςφςφ».- Ν, Ν ᾽’ ς -"Ὁ ν. » ζ΄. ς ».» 

αὐτϑ, χαὶ τοῖς ὅϑλοις αὔτ. Καὶ τὰς δδλους ὑμῶν, καὶ τὰς δέλας ὑμῶν, καὶ τὰ βουχόλια ὑμῶν 
7» Ν Ν, Ἂν ἫΜ;Ἤ- ε ». 7 η 2 7 ΕῚ λ» 9. ν.Ὁ 

τὰ ἀγανα, χαὶ τὰς ὄνους ὑμῶν λήψεται, καὶ ἀποδεκατώσει εἰς τὸ ἔργα αὐτδ. Ν ΝΝ ΄ 

Και τὰ ποίμνια 
[ω ΄ Ν ε ρΦ ρ᾿ Ρ Σ ες“ ΟΦ 2 3 

ὑμῶν ἀποδεκατώσει, χαὶ ὑμεῖς ἔσεσθε αὐτῷ ὅδλοι. Καὶ βοήσεσϑε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐκ προσ- 
᾿ :-ὉὉ...» 5 ΄ ι ω ν Σ᾽. » ΄ ΄ ᾿ ς:- “ὦ ») εἷ ς- 2 
ὥπου βασιλέως ὑμῶν ὃ ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς, χαὶ ἐχ ἐπαχόσεται Κύριος ὑμῶν ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐχείγαις, ὅτι ὑμεῖς ἐξελέζασδε ἑαυτοῖς βασιλέα... 

93» 1ο8, 14. καὶ ϑήσέται αὐτὰς} καὶ ποιήσεις Αἴτῃ. τ. Ατηι. ΕΑ. 

καὶ ρήσεται αὐτὰς ϑῖαν. Μοίᾳψ. - αὐτὲς ἐν ἅρμασιν ὡρματηλατας 

82. ἐν ἅρμασιν] εἰς ἁρματιλατας ΧΊ. ἁἀρματηλατες 19. αρμαᾶ- 
τηλατὰας 939) το8. εν ρμασηλαταις (υτ νΙάρίυγ) 216. εν αρματι- 

ἐν ἅρμασιν---αὐτὰ 29) ἀρματεύτας καὶ ἱππίας 

Αὐτῦ. τ. Απ. Εά. ἁρμαρτεύτας αὐτὰ, καὶ εἰς ἵππες καϑίσει αὐτὲς 
δίαν. Μοίᾳ. 

446. (κεῖ. Νὶς. αὐτῷ 1] α 44, 24... αὐτὰ τ", 2, 39] αὐτῷ 

ΑΙεχ. καὶ ἐν ἱππεῦσιν αὐτῷ} λα εν 11, 44ν 74, τού, 120, 121. 134. 
βαθεῖ ἐν ἴῃ οβδσγαξϊ, τιΐποτε ΑΙἴοχ.- καὶ εἰς ἱππέας αὐτὰ Οεογρ. καὶ 
ἐν ἵπποις καϑίσει αὐτὲς ϑϊαν. Οἴἶτορ. καὶ τὰ μάγος τῶν ὡρμά- 

των αὐτα] καὶ τροδρομὲς τρὸ ἀρμάτων αὑτῷ πῃ. . Ἀπ. Εα. 

α καὶ Θεοῖς. καὶ προτρέχοντας πρὸ ἁρμάτων αὐτὰ ἸὩν 

χόντας] τροστρεχοντας 71. ττροτῥεχωντεῦ 24ς. εξει ἀντες ὥροτρε- 
χοντὰς 247. αὐτῷ βη8].}., 64. 

ΧΙ. Καὶ ϑέσϑαι] και ϑησει 10, 82, τοϑ, 123. Θοπιρ. ὐδνονε 
σει Αττη. 1. πη. ΕΔ. Θεοῦ. δ[αν. Μοίᾳ. Καὶ ϑέσϑαι---χιλι- 
ἄρχους] καὶ ςήσει χιλιάρχους ἑαυτῷ καὶ ΠΠΟΘΒΕ ΘΝ δῖαν. Οἴἶτοσ. 

ϑέσϑαι]} ϑεσϑε ςς. ΑἸά. (δι. Νῖο, ϑησὴ 93. ϑέσϑαι αὐτὲς ἑαυ- 

τῷ} ἔϑετο αὐτες αὐτῳ ΧΙ. , αὐτες 44. - καὶ ἦν τσονῆρον τὸ ρημα 
ἐνώπιον Σαμουηλ, ὡς εἰπὸν, δος ἡμιν βασιλεα τὰ δικαζειν ἡμᾶς καϑως 
ταῦϊα τὰ εἐϑνη 82. ϑέσϑαι αὐΐες ἑαυτε 24ς. ϑησει εαντοις 247. 
ἑκατοντάρχας καὶ χιλιάρχες] χειλιαρχεξς (ῆς σοπίϊηϊετ, ἰδ ροίϊοα 
[εἴη ΡεΣ οοΥτ.) χᾷι εχωτονταρχδς 11. χιλιαρχὰς καὶ εκατονταρχες 

19») 29» 44) 585 36, 64, 71, 82, 93, 1ού, τοϑ, 119, 120, 134) 18, 
244) 5246, 247. (ομρὶ, Αἰεχ. Ασπῃ. τ. Ασπι. Ἐά. χιλιαρχους ς2, 

144. (δῖ. Νῖο. χιλιαρχας 242. χηλιάρχες (πο) καὶ εκατονταρχξς 

24ς. καὶ ϑερίζειν] ργαπιῖττ. καὶ ἀροτριᾶν τὴν ἀροτριᾶσιν αὐτου το, 
82, 935 108. Οοτηρὶ. -Ἔ ποιήσει Απη. 1. Απη. Ἐά, καὶ ϑερί- 
εμγτττρυγητὸν αὐτῷ] σά υἱπάρπιαπάαπι υἱηάρηιίανι ἐγ εἰ σα πιριεπάαπι 

"πρήένα εἼμς ὅγτ. Βαι- Ηςδγ. καὶ ὁ ϑερίξ. ϑερισμ. αὐτῷ] καὶ ϑεριςὼς 
τὸ ϑερισμᾷ αὐτῷ Θεοῖς. ἔς, ηἰῇ αὐτῷ, δῖαν. Μοίᾳ. ϑερισμὸν] 
ϑέρισμα 121. τὸν ϑερισμὸν Αττη. 1. Αγπι. Εά. τρυγητὸν αὐτξ} 
τρυγητὰς αὐτῷ Ἀπ. ι. Αππῃ. Ἑά. Θεογρ. τρυγητὸς παρ᾽ αὐτῷ ϑ8ῖᾶν, 
Οἴἶορς. καὶ ποιεῖν σκεύη πολεμικὰ αὐτῷ} καὶ ποιεῖν αὐτῷ ὅπλα 

σκεύη 19} σκεύει 134. τοολεμικοὸ αὐτῷ ]} 

αὐτου πολεμηχα 93: ἄυτα πολεμίκα τοϑ. (ὐοπιρὶ. πολεμικα αὐΐων 
242. καὶ σκεύη ἁρμάτων αὐτῷ]: α ς6. ἕρμάτων αὐτῷ} α αὐτε 
γ44 τού, 120, 134. Ασῃῃ. 1. Ατηϊ. Ἑα. | 

ΧΙΙΠΙ. Καὶ τὰς ϑυγατέρας] κα Χᾶι 24). καὶ τὰς ϑυγατ. ὑμῶν 
λήψ.} χαι, λήψεται τας ϑυγατερᾶς ὑμων 44. ὃς λήψεται τῶς ϑυ- 
γατίρας ὑμῶν ΟἸεηι. ΑΙεχ, του. ἷ, Ρ. 269. ὑμῶν] αὐτῶν 111,42. 
εἰς μυρεψὲς} ἐπ μπρμεπίαγίας 5γγ7. Βαγ-Ηοῦτ. “ποιεῖν μυρεᾷικα ϑ5ϊδν. 

Οἶτορ. μυρεψὲ:] μυρεψας 247. καὶ εἰς μαγειρ. καὶ εἰς πεσσ.} 
καὶ ἑτέρας ποιήσει μεγειρίσσας, καὶ ἄλλας ποιήσει πεσσέσας ἄρτου 
ϑίαν. Οἴἶτορ. εἰς μαγειρίσσας] κα εἰς 44» 1ο8. μαγειρίσας (οπρὶ. 
μαγειρίσσας) μαγιρισσᾶς 93. μαγειρισας τά4. μαγίρησσας (0) 
24ς. πιαργαβιάα ὅγτ. Βαι- Ηεῦτ. καὶ εἰς πεσσόσας}) κα 44. κα εἰς 
93,» 1983. πεσσέσας] μαθεῖ Εἰσί. τηᾶγρ. φερνάρεας ξό. πϑηυ τὰς 
τού, 134. σασσεσας 242. τὰ ἄρτε ΟΘεοτρ. 

ΧΙΝν. Καὶ τὲς γρὰς ὑμῶν --ἐλεῶνας] καὶ τὰς ἄγρας, ἀμπελω- 
νᾶς, χρῷ ἐλεωνας 44. ὑμῶν τ εἰ 29] α 71: καὶ τὲς ἀμπελῶνας--- 
ὑμῶν 39] αὶ ουπὶ Ἰητειτηεά. τΦ1. ὑμῶν 29] Βαθεῖ 'π αμαγαέξ. πηΐπογε 
ΑἸεχ. ἐλεῶνας]} ελαιωνας 93» 134- τὰς ἀγαϑὲς] καὶ τὰ ἀγα- 
ϑὰ ὑμῶν 814ν. Οἴου. δέλοις ἑαντε} δελοις αὐτου 11, ς ς, 64) 74. 

935 1Οϑ, 123, 144) 236, 242, 2445 24, 246, 247. (οιηρ!. (δὲ. Νίς, 

ὅδλοις αὐτῇ ταυτὰ 44. δαλοις αὐτὰ 18. ΑΙεχ, 
γος. 11. 

ἁρμασι) αεμαπηλαταις 29» 52», .55 56,. 719 1Τ10γ. 

ταροτρέ- 

Καὶ ἐκ ἐδόλετο ὁ λαὸς ἀχδσαι τῇ Σαμουὴλ, 

ΧΥ. Καὶ τὰ ὶ σπίεμαῖα] και τὰ σπέρματα ὑμῶν καὶ τὰ σπερμαΐα 
(6:) 24... Καὶ τὰ σπέρματα---μπελῶνας ὑμῶν] αὶ οὔπι ἱπίετχηξά. 

44. τὼ σπέρματα] το σπερμα 64, 74, 85, τού, 120, 134») 144. 
2447γ 247. ἈΚΙ. ἍΙεΣ: 

108. (ὐοπιρί. καὶ τὰς ἀμπελῶνας ὑμῶν] καὶ τὸν οἶνον ὑμῶν ϑ81αν. 
Οἷἶτορ. ἀμπελῶνας ὑμῶν] α ὑμῶν 71. 
82, 93. 1τοϑ. Οοπρ. καὶ δώσει] α ΧΙ. τοῖς εὐνάχοις αὐτῷ} 
λα ἄυτῇ 44,)7γ1..0 αὐτὰ τ εἰ 22] αὐτῷ ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ τοῖς δά- 
λοις αὐτῷ} α 144. 

ΧΥῚ. Καὶ τὰς δέλες ὑμῶν ἄς. δἀ ἤη. Φοτὴ .] τα βεχολια καὶ τεῷ 
ονξς υμὼν ληψεται, τεἰ᾿4υἷδ οτη 5, 44. ὑμῶν 15] 71. 
α΄ 8:αν. Οἴτοςσ. καὶ τὰ βουκόλια] λ καὶ Θεοῖς. τὰ ἀγαϑα) 

Ργβτηϊί. καὶ Π1, 121. εἰς τὰ ἔργα---ἀποδεκατώσει ἴῃ οομλ. {64.} 
λα οὐπὶ ἰηϊεστηδά, ς2, 121. 236. 242. εἰς τὰ : ἔργα αὐτῷ} αὶ 24ξς. 
και δωσει εἰς τὰ ἐργᾶ αὖτ 247. εἰς ἔργον αὐτῷ στη. 1. Αγη. Εά, 

εἰς τὸ ἔργον αὐτῷ Οοογρ. 851ν. Οὗτος. αὐτξ] αὐτῷ ΑἸδχ. 
ΧΡ]. Καὶ τὰ] κακαὶ 124. τὰ ποίμνια ὑμῶν ἀποδεκατώσει] 

ἀποδεχατωσει τὰ τσοιμνια ὑμων 246.ΎῪ καὶ ὑμεῖς---δξλοι] Α ουπὶ 1η- 
τετηεά. 44. καὶ ὑμεῖς ἐσεσϑαι αὐτου εἰς δαλες Ζ4ς. αὐτῷ δδλοι] 
ΤΥ. 247. δᾶλοι] εἰς δαλες ΧΙ, 20, ςό, 82, 93, τοβ, (110. ωρεγίοίριο 
δαλοι.) τ23,1ς8,236,2425.246. (οπιρὶ. (δι. ΝΊς. Θεοῖς. 8ϊαν. Οἴτορ. 

ΧΥΊΠ. βοήσεσϑε) βοηϑησεσϑε ΧΙ. βόησεται 19. βοησετε 84» 
τοϑ, 242» 246, 247. Οοπρὶ. βοησειται 93. ἐν τῇ “ἱμέρᾳ λ εν 

44- λ Τῇ 74. 
ὑμῶν ἐν τῇ ἐκείνη ἡμίρᾳ Θεοῖς. ἔς, πἰ ἡμέρᾳ ἐκείνη, ϑῖαν. Οἴτορ. 
βασιλέως] του βασιλεως ς ς, 64, 84, 93, 236, 247. Οοτηρὶ, ΑἸά. ΟΔι. 
Νιῖς. βασιλέως---ἰαυτοῖς 15] τοῦ βασιλεως. ἡμῶν οὗ εζξελεξασϑε 

ἑαυτοῖς ΧΙ. τοῦ βασιλέως ὑμῶν οὐ ἡρετισασϑὲ ἑαυτοῖς τοΒ. του 
βασιλέως ὑμὼν ον εἐξελεξασϑε εαὐΐοις 144.) 242. ἃ ἐξελέξασϑε] 
ον ἐξελεξασϑε 64. Ατι. τ. Αγῃῃ, Ἑά, Θεοῦ. ἃ ἐξελέξασϑε ἕαυ- 
τοῖς} α 445 244. ἐξελέξασϑε 13] ἡρετήσασϑε 19, 82, 93. ητι- 

σασϑε ἐξελέξασϑε τοῦ. ἐξελέξεσϑε, 121. εξζελεξασϑαι (ᾷς ἰηα) 
24ς. ἑαυτοῖς 15] αυτοις 58. ὑμῖν Απη. τ. Ατηι. Εἀ, ταῖς κε- 
φαλαῖς ἑαντῶν (σεογρ. καὶ ἐκ ἐπακέσεται] καὶ αὶ μη ἀκδσεται ΧΙ. 
ἐπακέσεται] εἰσακεσεται 64. (119. {υρεηϊορι.) επακασηται (ουπ) 
ἡ (ΟΙτ. Ρεῦ πιδῃ, γεσεηῖίοσι) 93. ἐπάχεσετε 134. ἐπακούσαται (0) 
44ς. Κύριος ὑμῶν] Κυριος ο Θεὸς ὑμὼων γ4. Τι. 93, 1τοΒ. ΟὐΠΊΡΙ, 
Απῃ. 1. Αστῃ. Εάἀ. Θεοῖς. 51|1ν. Κυριος υμιν 24ς. ἐν ταῖς ἡμέ- 
βαις ἐκείναις} α 44. ἕν τῇ ἡμερῶ εἐχεινῃ 645) 1447γ244. Οεογρ. ϑίαν. 
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις] τῇ ἡμερῷο εἐχεινῇ (ωρεπίσήρε. 119. ὅτι ὑμεῖς] 
Ἔ αφ᾽ ὑμῶν Απη. 1. Αγηι. Εά. Ἔ αὐτοὶ ϑίαν. ὅτι ὑμεῖς---βα- 

σιλέα] κα οὐπιὶ ἱπτετπιεά. (πρὶ. φιία ρει δὶς νοδὲς τέρενι Ψεῖως ΤιδΔῖ, 
ἴῃ ΝΜΨϑοϑ. Οογθ. εἰ (σεγῃι. ἐξελέξασϑε 25] ἡτησασϑε το, 82, 93, 
τοϑ. ἡτησασθε ἐξελεξασθαι 44. ἡτησασϑὲε ἐξελέξασθε τοό. ἐξελέξ, 
ἑαυτ. βασιλ.] ὁ ἑαυτῶν κεφαλαῖς ἐξελέξασϑε βασιλέα Οεογρ. ἑαυ- 

τοῖς 295] ἀντοις τις8. αὐτοις 74. ὑμῖν Αἴπι. τ. Αττῃ. Ἐᾳ. 
ΧΙΧ. ἐδώλετο] εδουλεται 134. ἠδάλετο 242. εδλεπετο 24ς. 

ὠκῶσα!] του ἀκεσαι 74) τού, 1347) 158. ΑἸά. ΑΙεχ. ἀκώειν (ὐοπηρὶ. 
τὸ Σαμεὴλ] τῆς φωνῆς τῷ Σαμδβηλ 10, 82,93.) 1ο8. τὸν Σαμξβηλ 44. 
α τὸ τού, ις8. τω Σαμδὴλ 24ς. τὴν φωνὴν τξ Σαμεὴλ ΟὐΟπηρΡΙ. 
καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 44, 82, 93» τοϑ, 246, 247. Οοῃρρὶ. Οὐχὶ} 

ἀχι. οτὶ ξῖν 121, 144. οὐχ Αἰεχκ. ἐχ ὅτως Αγ. 1. Αγη]. Εἀ, 

ἀλλ᾽ ἢ] αλλα 44. Ατηλ. 1. Απη. Εά. δῖαν. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ 244. βα- 
σιλεὺς ἔςαι] βασιλευσεται 19, τοβ. (110. οοττ. βασιλεὺς εζα..) ΡΓξ- 
τηΐτῖ. ὁτὲ 71) 74), τού, 134. Οομρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. γι. οτε 247. 

βασιλεύσει Αττι. τ. Απτη. Εά. ἕςα!ι] ἔξε (ἢς) 93. ἔξω 8ῖαν... ἐφ᾽ 

ἡμᾶς] ἐφ᾽ ὑμᾶς Αἰά, (αι. Νῖς, ϑ8[αν, 

4Μ 

ὑμῶν 25} 

σπέρματα ὑμῶν] ΠῚ αποδεκατωσει 85, 93». 

ἀποδεκατώσει] , Ἠῖςο. 

ἐν τῇ ἡμέρῳ---ᾷἋβασιλέως ὑμῶν] ἐ ἐκ ; προσώπε βασιλέως. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

“ πο Ν κ᾿ Μ ᾿ Φ »“ Ν ΄ Ν 
τὰ ἔϑνη" χαὶ δικάσει ἡμᾶς βασιλεὺς ἡμῶν, καὶ ἐξελεύσεται ἔμπροσθεν ἡμῶν, χαὶ πολεμήσει τὸν 

“σόλεμον ἡμῶν. 
΄΄ ᾽’ ἫΦ ἰΝ Ν », 7 ὃ "ΝΜ Ε 

Καὶ ἤχεσε Σαμουὴλ πάντας τὰς λύγσυς τ λαξ, χαὶ ἐλάλησεν αὐτὸς εἰς τὰ 

ὦτα Κυρίου. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμεὴλ, ἴΑχϑε τῆς φωνῆς αὐτῶν, χαὶ βασίλευσον αὐτοῖς 
βασιλέα" καὶ εἶπε Σαμδὴλ πρὸς ἄνδρας ᾿Ισραὴλ, ᾿Αποτρεχέτω ἕχαςος εἰς τὴν πτόλιν αὐτῷ, 

ΚΑῚ ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμὶν, χαὶ ὄνομα αὐτῷ Κὶς, υἱὸς ᾿Αδιήλ, υἱα Ἰαρεὸ, υἱξ Βαχὶρ, υἱᾷ ἾἌἉ- 

φὲχ, υἱξ ἀνδρὸς ᾿Ιεμιναίου, ἀνὴρ δυνατός. Καὶ τότῳ υἷος, χαὶ ὄγομα ἄὐτῷ Σάηλα εὐμεγέϑης, 

ἀγὴρ ἀγανϑὸς, χαὶ ἐκ ἦν ἐν υἱοῖς σραὴλ ἀγαθὸς ὑπὲρ αὐτὸν, ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω ὑψηλὸς ὑπὲρ 

πᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι Κὶς πτατρὸς Σαάλ' χαὶ εἶπε Κὶς πρὸς Σαδλ τὸν υἱὸν 

αὐτῇ, Λάξε μετὰ σεαυτϑ ἕν τῶν «παιδαρίων, καὶ ἀνάφητε χαὶ ππορούϑητε χαὶ ζητήσαϊε τὰς ὄνες. 

Καὶ διῆλθον δι᾽ ὄρους ᾿Εφραὶμ, χαὶ διῆλθον. διὰ τῆς γῆς Σελχα, χαὶ ἐχ εὗρον" χαὶ διῆλθον διὰ 

καὶ ἡμεῖς] α καὶ Οδογρ. καϑαὰ πάντα] καϑα καὶ παΐα 

ξ5, 236, 242. ϑίαν. Οἴἶτορ. καΐα πανταὰ τό, 64, 144, 246. Αἴεχ. 
καως τοαῦϊα 93) τοϑ. πρὶ. δικάσει!) δικάξῃ ϑίαν. Οἶτορ. 
ἡμᾶς] ὑμᾶς ΑΙά. βασιλεὺς] βασιλενσει γ1. ο βασιλεὺς 74, 8, 
93» τού, τοϑ, 134, 144- Οοτρὶ. ΑΙά, Απῃ. 1. Αὐπι. Ἐά. ἐξελεύ- 
σεγαι} πορευσεται 44. εξελευσείιται 93. Ν πολεμήσει} πολεμίσει 
242. τὸν πόλεμον ἡμῶν] τοολέμῳ περὶ ἡμῶν 8[αν. 

ΧΧΙ. Καὶ ἥἤκεσε] - Ε ταντὰ 44. πάντας] αἀπαντὰς 24ξ. 
τᾶντας---λαΒ] αὶ οὐπὶ ἱηϊοτηοά. 44. τὰς λόγας}] “Ὁ τετες 247. 
οὐτῆς] αὐτὰ 445) 52. ἄντος 246. αντοῖς 247. 

ΧΧΊΙ. Καὶ εἶπε---Σαμεὴλ] Καὶ λέγει Κύριος τῷ Σαμεὴλ Ατη,. 1. 
Ἀπ, ἘΔ. στορὸς Σαμεὴλ---καὶ βασίλευσον] προς αὖον βασιλευσον 

ΧΧ. 

.424.- ἜΑχϑε] ἀκδσον 19) 64, 82, 93; 108, 144, 247. Οομρὶ. ΑΙ΄, 

καὶ βασίλευσον] καὶ κατάςησον ϑίαν. πρὸς ἄνδρας] προς τες ἂν- 
δρως 44) (ς6. εχ επτεηά.) 82, 93, τού, τοβ, 246. ἀνδράσιν Ατῃ. τ. 
Αγαι. Ἑά. πρὸς τὸν λαὸν 8ῖαν. Οἴτορ. ᾿Αποτρεχέτω] ἀποτρεχε- 

τάι 19,24ς. ἀποτρέχετε 20, 52, ὁ, ό4, 82, 93, 1ο8, 123, 426. 

Οὔ οπιρὶ. (δι. Νίς. ἀπότρεχε 71, 242. ἀπελθέτω Αττι. τ. Ατσην. ἘΔ. 
Θεοῖς. 8ιαν. ἕκαςος] ἕκαςος ὑμῶν Θέεογρ. ϑίαν. 
εἰς τὰς πόλεις 123) 236, 244. (αἵ. ΝΝΊς. εἰς τὸν τοτὸν 244. ὥρος 
τὴν πολιν 246. εἰς τὸν οἶκον 247. εἰς τὴν πτόλιν αὐτῷ] εἰς τσόλιν 
αὐὖτξ Αττη. τ. Απη. ἘΔ. εἰς τὴν ἑαυτῷ πόλιν Οεοτρ. ϑίδν. αὐὖ- 
18] ὑμῶν ζ2, 436, 242. (αἴ. Νίς. αὐτῷ ΑἸεχ. : 

1. Καὶ ἀνὴρ] καὶ ἦν ανηρ ΧΙ, το, 29, 44, ςς» τό, 64, γ1, γ4, 82, 

93» τού, τοϑ, 1:19, 120, 1235 134) 144) 158) 236, 242,.244) 24ξ, 
247. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ, σα. Νίς. Θθογρ. δῖαν. καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς 
Ἀπτ. τ. Ἀπ. Ἐά. - ἐξ υἱῶν] εἶ οἰκου ΧΙ. εκ τῶν υἱῶν 10, 82, 93; 
τοϑ,, 193. Οοτρί. Απῃ. σ. Απτῃ. Ἑ4ά. Βενιαμὶν] Βενιαμειν (ῆς ἴῃ- 
[} τς8. ΑΙ4. ΑΙεχ. Ισραηλ 247. Βενιαμὲν Θεογρ. καὶ ὄνομα 
αὐτῷ] ὅ ὄνομα Οεοτρ. ᾧ ὄνομα ϑῖαν. Οἴτορ. αὐτῷ δὲ ὄνομα 8ιαν. 
Μοίᾳ. ὄνομα αὐτῷ] ὀονομα αὖτε 24:-ς. (οὐὰ, ἀεςεπὶ ϑεγρῖὶ. Κὶς] 
Κεις (Ες ἱπῆπ} 29, ςς» ς6, 64, 82, 93, 119, 121, 123) 44ς. ΑἸά, 
Αἰεχ. (αἱ. Νίς. υἱὸς] ὃ νιος 123, 236. (αι. Νίς. ᾿Αδιὴλ] Α- 
δειηλ Π, 29, 64. Σαξιηλ ΧΙ, 93. Αξεηλ (ἀυδ. 4ῃ ρτοὸ Αθιηλ) 236. 
Σαμιηλ 24ς. ᾿Ἐδιὴλ ΑΙά, ᾿Αχιὴλ ταν. τσ. Αση. Ἐά. Ἐξωὶλ 
(ξτωρηὶ) βοῦς. ᾿Ἐδεὴλ δῖαν. Οἴἶτορ. Ἰιαρὲδ] Αρεὸ "1, ς5. ΑἸεχ. 
δοτρ. Σαρα 10, 82) 93, τοΒ. Ισαρο (6, 246. ᾿Αρεὰ (ἴῃ πιάτρ, 
καὶ Ἰαρὲδ) τῶι. Ἄρε τς8. Σαρεδ' 247. Σαρὰρ (οτηρί. Σαδὲγ 
Ἀπ. τ. Απῇ. Ἐά. ἸἸαρὲδ'-ουἷξ 421 Ιαρεδ Βεχωρα Αφεκ νιβ 44. 
Βαχὶρ] Βαχει 1]. Βαχειρ 29, ς 5, 64, 71, 93» 108, 123, 18. ΑΙά, 
Βεχωραδ γ4) τού, τ2ο, 1345) 247. Οοτηρί. ΑἸεχ. Απη. τ. Μαχεῖρ 
82. Αδαχειρ 119, 236, 242. (καῖ. Νίς. ᾿Αχεῖ τϑτ. Βαρειχ 524ς. 
Βηχωρᾶϑ᾽ Απη. Ἐὰά. ᾿Αφὲκ] Αφεχ, 29, 1:8. Αδεχ' γί. Αφαικ 74. 
Ἄφεχει 247. ᾿Αφὶχ, Αἰεχ. ᾿Αδὶ Απῇ, :. ᾿Απὶ Ατηι. Ἐά. ᾿Απὲκ 
Οϑοῦξ. υἱᾷ ἀνδρὸς} α νιξ τό, 82, 93. Ἰεμιναίου] Ιεμειναίου ΤΙ, 
Πεμεέναιου 71. Οὐρὶ. ἰ ὠμιναίου (Ώς) 242. Τεμιηναιου 24 ς. Ἰεμενι 
ναΐου ΑἸεχ. Ἰεμινάξ Αττα. τ. Αστῃ. ἘΔ, Ἐμιναίου Θεοῖς. δυνα-. 
τὸς) -Ἐ ἰσχύι το, ςό, 64, 74, 84, 93, τού, τοϑ, (119. εχ εἰηοη4.} 120, 
134) 144.) 244) 246. (᾿δηιρ]. δίαν. Μοίᾳ. - ἰάοπηλ ἱπ ομδγαδδ, χηὶ- 
Πούε Αἰδεχ. -Ἐ ἐν ἰσχυι 123. ΑΙά, - χκαὶ ἰσχυρός Οεος. ϑΐαν. 
Οπἤῖορ. 

11, Καὶ τότῳ] Καὶ ἥν αὐτῷ Αττ, τ. ΑΥτα. ἘΔ. 8ιαν. Οἶτορ, 
Ἔ ἦν Οουρ. ϑῖδν. Μοΐζ. Καὶ τότῳ--Οἀγαϑὸς 15]. δῆς 44. 
τάτῳ] τῦᾶτο (6) τού. καὶ ὄνομα κα καὶ Οεογρ. 8ϊαν. αὐτῷ] 
αὐτὸ τιοό. εὐμεγέθης} ἤιρτὰ εὐμεγεϑης εἴξ ἃΡ αἱ. τη, ταληκάρυ. 

εἰς τὴν πόλιν] 

1τοό. ᾿εὐμεγέϑης, ἀνὴρ ἀγαϑὺς} ἀνὴρ ὠγαϑὺς καὶ ἐκλεκτὸς Αγ), τ. 
Αστῃ. ἘΔ. καλὸς εὐμεγέϑης ὠνὴρ καὶ ἀγαθὸς Οεοτς. εὐμεγίϑης 
ἀνὴρ καὶ ἀγαϑὸς ϑῖαν. Οὗτος. ἀνὴρ ὠγαϑὺς--ὐπὲρ αὐτὸν] ἐγαε 
ΟἹΥ ὄοππε: δἰ πορ ἐγαὶ 1]ΐο γιοὶ ον ἴπ δἰ ἤζεαεὶ Ατηδτοδαῖ. 
“ὸς 1. δυναῖος ςό, τ21τ, 546. , 82,93. ἀγαϑὸς τ᾿ -οὐπὲρ αὐτὸν] 
λ 347. καὶ οὐκ ἦν] α καὶ γ1, 18, 244, 244, 246. (δι. Νίς. 
καὶ οὐκ ἥν ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀγαϑὸς] εκ ἡν ἀνὴρ ὥγαϑος εν υἱοις Ἰσραὴλ 
10) 82. ξκ ἦν ἀνὴρ ἀγαϑος εϑεις ἐν υιοις Ισραηλ 93. ἢς, πἰῇ ἐδεὶς, 
Ὑπεοάοτες. Ὁ. τς. ἴῃ τ Άδσ, ἐν υἱοῖς---ὐπὲρ] ἀνὴρ ἀγαϑος εν υἱοῖς 
ὑπὲρ τοῦθ. ἀγαθὸς 29] Ὃ “ϑεις «6. ἀνηρ ἀγαϑὸς 64. (τιο. εχ 
δπεῃὰ.) Αἰά, Αὐπι. τ. πῃ. Εὰ. - σϑὲις 246. ὑπερωμίαν] ὑπὲρ 
ὠμίας (ἢς) ς6. υπερωμιας τῶι, 246. ὑπὲρ ὠμίαν 134, τ44. ΑἸά, 

Ἁ ὑπερωμίαν---τὴν γῆν] ὑψηλότερος παντὸς Ἰσραὴλ ὑπερωμίαν καὶ ὑπάνω. 

ὦγα- 

ἘρΊρβιδῃ. ἴοπι. ἴϊ. Ρ. 23. ο, ηἱἢ ὑπὲρ ὠμίαν, Τῖάγπι. ἀε ΤΩ. 56. ὦ, 
σΆΡ. 18. ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω] -ξ καὶ τδτῳ υἱος, καὶ ὀνομα αὐτῳ 
Σαϑλ, εὐυμεγεδϑης, ἀνὴρ αἀγαϑὸς 44.  ὕὑπερωμ. καὶ ἐπαν. ὑψηλ.] καὶ 
ὑψηλὸς 8ιαν. Οἶτογ. ὠπὸ ὥμων καὶ ἦν ὑψηλὸς ϑ8ίαν. Μοίᾳφ. ὑψη- 
λὸς} καὶ ὑψηλος ὅ4. υψηλε γ1. ὑψηλὸς ἦν Ατη). τ. Αται. Ἐά, 
ὑπὲρ ττᾶσαν] ἐπὶ στᾶσαν ὙΒοοάοτεϊ. 1. οἶτ, ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γην] 
πάσης τῆς γῆς ϑῖίλν. Οἴἶτονρ. πᾶσαν τὴν Ὑν] τταντὰ τὸν λᾶον ςό, 
(ππαῖρ. τοϑ.) 246. ταντα ανϑρωπὸν 24). τᾶντας τὰς λαές Οεοτς. 
ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. 

ΠΙ. Καὶ ἀπώλοντο] ἀπώλοτο 445. χαὶ ἀπόλοντο (βο) 24ς. εἰ 
2 εν ογμη: ϑγγ. Βαγ- Ηεῦγσ. αἱ ὄνοι] οι ονοι 17], 44, τού, 247. ΚΙ] 
Ρταυ ες. τα ΧΙ, ςς, 64, 74γ) τοῦ, 120, 121, 123, 134) 144) 1ς8, 242. 
(αἵ. Νίς. τὰ; υς 236.. τε Κεις 244, 24ς. ΑἸΙ4. λα 247. πατρὸς] 
τοῦ πᾶτρος 74, 82, 93, τοό, 134) 246. (οτηρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. σχατρὸς 
Σαὲδλ] πατρος αὐτῇ τ. τε πάτρος αὐτῇ 44. 247. καὶ εἶπε Κὶς] 
λέγει Κὶς Αττῃ. 1.. Αἄγπι. Ἐά. καὶ εἶπε Κὶς δες. τὰ ἔπ. (ςοπ,.] καὶ 
ἀνεζῃ Σαελ καὶ καρελαῦεν ἕν των παιδαρίων τα πατρὸς αὐτὸ μετ᾽ αὐτὰ 
καὶ ἐπορευϑὴ ζητεῖν τὰς ονες τῷ πᾶτρος αὐτὰ 44. τρὸς Σαὰλ τὸν 
υἱὸν αὐτῷ τῷ Σαὰλ τῷ υἱῷ αὐτῷ Ατη). τ. Αστη. Ἐά. Θεοῦ. ᾿ υἱὸν 
αὐτὰ} υἱὸν αὐτῷ ΑΙεχ. μετὰ σεαντῷ] μετα σου ςς. Ατγη. 1. Ἀγηλ. 
Ἑά. Θεόν. μεϑ' ἑαυτὰ 8ν. ἕν τῶν παιδαρίων] το τραιδαριον 
(119. ἴῃ ταῖν. δαοτὶρι.) 144. ἕν ἐκ τῶν παιδαρίων Ατπι. τ. Απῃ. 
Ἐὰ. 8[αν. ἕν παιδάριον Οεοξ. καὶ ἀγάςητε] καὶ ἀναςάντες ϑίαν. 
καὶ πορεύϑητε) α 246. καὶ πορεύϑ. καὶ ζητήσ.] τπορεύϑητε φητή- 
σατε Ἄττῃ. τ. Ασ. Ἑάὰ. πορεύϑητε καὶ ζητήσατε ϑίδλν. τας ὅνες] 
Ἔ χαὶ ανερὴ Σαδλ καὶ τσαρελαῦεν ἕν τῶν παιδαρίων τοῦ πᾶτρος ἀντου, 
χαὶ ἐπορευϑὴ ζητεῖν τὰς ονους εις τε πᾶτρος αὐτῇ ξς. -ἰ- χαὶ ἀνεξὴ 
Σαουλ καὶ παρελαδεν ἕν τῶν παιδάριων τε πατρος αὐτα μετ᾽ αὐτὰ καὶ 
ἐπορευϑὴ ζητεῖν τὰς ογους Κις του πατρος αντα 246. 

ΙΝ. Καὶ διῆλθον] καὶ ἀνεςη Σαουλ καὶ ταρελαξεν ἕν των παιδὰ- 
βίων τοῦ πατρος ἀντοῦ μετ᾽ αὐτου. καὶ ἐπορευϑὴ φητειν τὰς ὀνους Κις 
του πᾶτρος αὐτου. καὶ ἀπῆλθον το. ἔς, οἴἹΠὸ Κις, εἴ ςἴπἢ διηλϑὸν 
ΡΙῸ απηλδον, τό. ἔς, οὐπὶ Κας ῥτο. Κις, εἴ ϑιηλϑον ρζὸ απήλϑον, 82, 
93. ἤἢς, οὐπὶ διηλθϑον ὑτὸ ἀπηλϑὸν, τού, ᾿ις8. διῆλθον 19] ἀπηλ- 
ον τοῦ. διῆλθαν ΑΙεχ. διῆλϑον τεΓ] διηλϑε 71... δὲ ὄρους] δια 
τὰ ορὲς 24). καὶ διῆλθον 29] καὶ ηλϑὸν44. καὶ διῆλϑον 49-- 
Σελχα] α ουπὶ ἱπιογπιθά, 24 ς, καὶ διῆλθον δια τῇ ὄρους Σαρισά" καὶ 
διῆλθον διὰ τῆς γῆς Σαλὶμ Αἴτα. τ. διὰ τῆς γῆς] α τῆς γῆς 247. 
λα γῆς Αττῃ. Ἐά, Σελχὰ] Βλχα ΧΙ; ςζ, 1τοϑ, 121, 2 26, 242, 244. 
(κι. Νίς. Σαλισὰ 74) 120. Οοπιρῖ. Σααλισα τοῦ, 1324. Σαλῃησσᾶ 
247. Σαλισσὰ ΑΙεχ. δαϊγα ϑγτ. Βαυ- Ηδδνγ. Σαλὶμ Απη. Εὰ, Σε- 
λιχὰ Οεογς. Σελκῶ ϑίαν. Οἷἶτος. Σαρισὰ Οοάά, πογεπν ϑεγρὶϊ. 
καὶ ἐχ εὗρον] καὶ εκ ἥν 74, τοῦ, 120, 124. καὶ διῆλϑον 39-.οχ ἣν] 

ΚΕΦ. ΠῚ, 

᾿ χαὶ εἶ: τῷ, Οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἢ βασιλεὺς ἔςαι ἐφ᾽ ἡμᾶς, Καὶ ἐσόμεϑα χαὶ ἡμεῖς χαϑὰ “πάντα 20. χαὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐχὶ, 

21, 

22. 
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ΒΑΣΙΔΈΙΩΝ Α. 

“οὭ ρϑ ιν .,» “Ἅ» Ν " ἰω “4, 3 -. ὲ Ν' ; το δ ᾿ τῆς γῆς Σεγάλιμ, καὶ ὃχ ἦν" χαὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Ιαμὶν, χαὶ οὐχ εὗρον. Αὐτῶν δὲ ἔλϑόν.- 
4 Ἁ, Ὰ, Α, Ἃ ρ » ΦῸὸ [ω] » » νι μῷ 4 ᾽ὔ τῶν εἰς τὴν ΣΙῷ, χαὶ Σαδλ εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτῇ τῷ μετ᾽ αὐτξ, Δεῦρο. χαὶ ἀποςρέψωμεν, μὴ 

Ξ3.ϑ,Ν ὁ ’ ,Ό»Ά ξ ν» Ν 2 . 2 - ἀνεῖς ὁ φατὴρ μου τὰς ὄνους, φροντίζῃ τὰ περὶ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν αὐτῷ τὸ παιδάριον, ᾿Ιδοὺ δὴ 
ν »“Ὃ, ρ.. 5 ρμὋ 7 ΄  ΝΉεν Ν γος ᾿ἄνϑρωπος τῇ Θεδ ἐν τῇ πόλει ταύτη, χαὶ ὁ ἄνθρωπος ἔνδοξος, ποᾶν ὃ ἐὰν λαλήση “σαραγινόμε- 

, ᾿ ς ὦ ω Ψ 5 ΄ ς ν ν «ἌΧ ε ᾿Ὁ τ νον πγαρέξαι" χαὶ γνὺν πορευϑώμεν, ὅπως ἀπαγί[εἴλη ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν ἐφ᾽ ἣν ἐπορεύθημεν ἐπ᾽ 
939 Ν Ν ὯΝ ’΄ 9 “Ὁ ἰων ρη 

αὐτὴν. Καὶ εἰπε Σαδλ τῷ παιδαρίῳ αὐτῇ τῷ μετ᾽ αὐτῇ, Καὶ ἰδὲ “ππορευσόμεϑα" καὶ τί. οἴσο- 
ρ ᾽ ’ ἰοὲ “ὶ Ω»  Ωω ο ρῶ μὲν τῷ ἀνϑρώπῳ {8 Θεὲ 5) ότι οἱ ἄρτοι ἐχλελοΐπασιν ἐκ τῶν ἀγ[είων ἡμῶν, χαὶ πλεῖον οὐχ ἔς 

39 ἐ . . φ ρ. 3 - ρ ἰω ρ μεν ἡμῶν εἰσενεγχεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τῇ Θεδ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν. Καὶ προσέϑετο τὸ παιδάριον 
ἀποχριϑῆναι τῷ Σαδλ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ εὖ ἐγ τῇ χειρί έ ίχλε ἀργυρίε, καὶ δώ ρ , : εν, Ιὸδξ εὑρηται ἐν τῇ χειρί μὲ τέταρτον σίχλε ἀργυρίε, χαὶ δώ- 

“ } ΄ » ἰφὰ “Σ) “0 ᾿ς ν Ν « 9 ᾿ σεις τῷ ἀνϑρώπῳ τὰ Θεᾶ, καὶ ἀπαγ[ελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν. Καὶ ἔμπροσϑεν ἐν ᾿Ισραὴλ τάδε 

α οὑπὶ ἰηίετηςά. γ4) τού, 24. (αἴ. Νίς. καὶ διῆλθον 4.-- Ἰαμὶν] 
καὶ διηλϑθον δια τῆς γης Ιαμιν. καὶ διηλϑον δια τῆς γης Σεγαλειμ. 242. 
τῆς γῆς Σεγαλὶμ ϑις. δἀ ἔη. ςοτ.] τῆς γῆς Σααλισα και τῆς γῆς Ιω- 

μίναιου καὶ ουκ εὐρον 4.4. τῆς γῆς Σεγαλὶμ, καὶ οὐκ ἦν] τῆς γῆς 
Σαλίμ' καὶ οὐκ ἐκεῖ ὄνοι ἦσαν Ατπ). 1. ἄς, ἢἤπε ὄνοι, Αττη. Ἐὰ, 
Σεγαλὶμ] Ἑασακεμ 11. Γαδδι τῆς πόλεως Σεγαλοιμ το. ὅς, ηἰῆ 

Γαδδει, 82. ἄς, πἰᾶ Καδδὶ, τοϑ. Σεγαλλειμ ςς. Γαῦδει τῆς πολεως 
ς6. Γαδδει της πολεως Ἐγαλειμ 93. τὰ Ἱεμιναιξ τ2ο., Σεασακὲμ 
121. Σεγαάλειμ 1239 236. ΑἸὰά. Σεγαλημ τς8. Εγαλειμ 244. 
Βενιαμιν 246. Σάλειμ 247. Σααλὶμ Οοπιρ. Σααλεὶμ ΑἸεχ. 
δλαϊιἐπε ὅγγ. Βατ- Ἠεῦσ. Σεγαλὶμ ὅτε. 4 ἤπ. οοπι.} Σεγαλειμ καὶ 
Ιαδειμ, καὶ εχ εὐρον 71. τῷ Ιεμιναιε καὶ οὐχ ἐυρον 134. καὶ οὐκ 

ἦν] καὶ οὐκ εὑρον (β6) ΧῚ. και οὐχ, ευρον 19, 29, ςός 82) 935» 1109, 
120, 123) 1445 18, 236, 242, 246. Οεοτρ. ϑῖαν. Οὗτορ. καὶ δὲ- 
ἥλιον 4. --ἶρον 8.81.) αὶ οὐτὰ ἱπίοαγιοά. 120. τῆς γῆς Ἰαμὶν»] τῆς 

Ἰιαμὶν ϑίαν. Μοίᾳ.Ἡ  Ἰαμὶν] Ιακεὶμ 1, 121. Ιαμεγ ΧΙ. Ιαμειν 
80; 64, 93. ΑΙά. (δι. Νῖς. Βενιαμειν τό, τὰ Ἰεμιναῖιξ 74. Ιεμι- 
ναίου τού. (οπιρὶ. τοὺ ἴαμειν τς8. Ἰαμὴν 24ς." τὰἪ ᾿ἐμηνανε 247. 
τὸ Ἰεμειναίε ΑἸεχ. ᾿Ἰεμὶν Αττα. τ. Αται, Ἐ4, Θαμὶν Θεοῖς. ᾿Αμὶν 
δίαν. Οἴἶτορ. 

Ψ. Αὐτῶν δὲ] α δὲ ΠῚ, 64, 71, τῶι, 1445) 158, 226, 242. (αἴ. Νῖς. 
Αὐτὼν δὲ--- ΣΦ] Οασι σπέρμα ὑπ γξηε ἐπ Ἰεσγανι δερὰ, εἰ πον ἐπυεη επὶ 

Μεῖι5 [,1, 'ἰῃ Μϑ55. Οοιδ. εἰ Ο Αὐτῶν δὲ ἐλϑόντων] και 
αὐτοι ἢλϑον 10, 82, 939 108. καὶ ὡς ἦλθον Αγ. 1. Αστῃ. Ἐά. καὶ 
ἐλθόντων αὐτῶν Θεοῖς. δῖλν. ἐλθόντων] διελϑοντων (υἱ νἱάείυτ) 
ἐς. εἰς τὴν] οις τὴν γὴν 10, 82, 93. ΟΟΙΏΡ]. Οεοτρ. 81δν. εἰς γὴν 
29, ς6, 1:8,.244. ΑἸεκ. α τὴν 44. ΣῚΦ] Εσιφ ΧΙ. Σιφα το, ςό, 
93. 246. ΣειΦ 295) 64, 148, 244. ΑΙεχ., Ζειφα ςς. Σειφα 82. 
ΣηΦΊ21, 242, 24ς. (δῖ, Νὶς. ᾿ διρὰ ϑυζ. Βαυ-εῦγσ. Σὶδπ Ασῃ. 1. 

Σὶπ Απῃ. ἘΔ. Οεογρ. χαὶ Σαὲλ εἶπε] εἶπε Σασυλ 44. λέγει 
Σαδλ πῃ. 1. Ασῃ. Ἐά. Σαὰλ εἶπε] ΤΥ. 19, 82, 93») 108, 121. 
Οοπιρὶ. σεοτρ. ϑαν. τῷ τυαιδαρίῳ αὖτ] πρὸς τὸ παιδάριον δίαν. 
τῷ παιδαρίῳ αὐτὰ τῷ μετ᾽ αὐτῷ τῳ μετ᾽ αὐτε παιδαριῳ 44. ται- 
δαρίῳ αὐτῷ] κα αὐτου 71, 247). τοαιδαρίῳ αὖτε (ἢῆς ἱπῆ8) 1 ς8. ΑΙεχ. 
τῷ μετ᾽ αὐτῷ ΣΧ 24ς. (αἴ. Νίς. ὃ μετ᾽ αὐτῷ Αχη). σ. Απῃ. Εά. ὃ ἦν 
μετ᾽ αὐτῷ Οδοῦρ. τὸ μετ᾽ αὐτῇ δῖαν. δεῦρο] δευρω (ᾷο ν. 9, το.) 
44ς. Δεῦρο καὶ ἀπορρέψωμεν] δεῦρο ἀποςρέψωμεν ἐντεῦϑεν Ατη,. τ. 
Αὐτὰ. ἘΔ. καὶ ὠπορρέψωμεν---περὶ ἡμῶν) καὶ ἀποστέψωμεν μίαν 
εἰς (Βς) ὁ πατήρ μον φροντίδας φροντίζει τῶ περὶ ἡμῶν 24ς.  ἐπο- 
φρέψωμεν] αναςρεψωμεν 11, 10, 82, 93» τοϑ, 12:1, 123. Οοἴηρί. μὴ] 
μήποτε ΧΙ, ςό6,246.5. μὴ ἀνεὶς] μη ἀφεις 82, 24). ανεὶς ὃ τα- 
τήρ μου] ονείσοι (ἢς) ο πατὴρ μῶν τᾶτ. ἀνέντος τῇ ττατρὸς ἡμῶν 
Ἀπα, τ. Αππ. Ἐὰ. ὅτων ἀνῇ ὁ πατήρ μου δῖαν. ἀνεὶς ὁ πτατήρ 
μου--τὸ τοερὶ ἡμῶν] ἀνὴρ (ἢς) ο πατὴρ μου τας περι τας νους Φροντῖ- 
δας φροντιξοι τα περι ἡμῶν δ46. τὰς ὄνους] τὰ περι τὰς ὀνους ΧΙ, 

29, ξς,) 64» 71) 937) 119, 1237) 144) 18, 216, 242. ΑἸὰ, (αἱ, Νῖς. 
τᾶς περι τὰς ὀνους φροντίδας 109, ςό, 82, τοϑ. (ὐοτηρί. τοὺς ονους 44. 
τα περὶ τὰς ονῆς ςῶ4. φροντίζῃ) φροντίζει 10, 44, ς3, τού, τοϑ, 
(141τ. καὶ {εγίοσὶ πὶ. ἱπίσσιιια.) «36. σόοωρὶ. (αὶ. Νίο. φροντιδως 
φροντιζη 93. φροντίζῃ τὰ περὶ ἡμῶν] καὶ περὶ ἡμῶν φροντίζῃ 
Αστῃ. :. Ασῃ. Ἐά. τῶ περὶ ἡμῶν] α τὰ 11, τον (9. υἱ νἱἀεϊυτ.) 

ον, 58 64) 71) 82, 93; τού, 1τοϑ, 119.) 144) 158, 436, 242, 544. Οοπιρὶ. 

ΑΙεχ. δὲ. Νίο. κα τὰ περὲ τῶι. 
ΝΙΊ, τὸ ταιδάριον) -ὉἙ αὐτὰ τό, 93.» τοϑ. Οεογξ. δῖαν. ΟἸτορ. 

παιδαριον αυτε 2Ω426.ς-0Ἠ. ᾿Ἰ1δὲ δὴ] α δὴ 24ς. ἰδὲ ἐνταῦϑα ϑ8ίαν. Μοίῃ. 
Ἰδὲ δὴ ἄνθρωπος] ἰδὰ ἀνὴρ Ατηι. 1. Ατπὶ, ἘΔ. ἄνϑρωπος 15} 
ῬΤαΣΠδ τ. ο 29, 445) 64) 74) τού, 119, 123») 1345 144) 158, 226. 242, 

247). ΑἸά, Ολι. Νιῖς. 

'αγίνων 93. αναγίειων 447. 

τὸ Θεδ] α τὸ σοϑ' Οοπιρίὶ, -Ἐ ἐρὶν πῃ. 1. 

Απη. ἘΔ. καὶ ὁ ἄνθρωπος], 44. -Ἑ τε Θεε ςό, 246. ὁ Οοιρρὶ. 
ἀνὴρ Αται. τ. Ατπ). Ἑά, ἔνδοξος} ῥταεπιῖτι, μεγας ςς. γος, 
μεγας και 82, 93) ιο8. τᾶν ὃ] ργαπηεξ. καὶ 93») τοϑ, α36, 244, 
246. (Δῖ. Νίς.ς πᾶν ὃ ἐὰν] καὶ πᾶν ὅσον Ἄγαι. τ. Αγ. Ε΄. ὃ 
ἐῶν] ὃ ἄν 24ς. Οοπηρὶ, σαραγινόμενον) πταραγενομενον τοῦ, 153, 
242, 246, 247. (ῖ. Νὶς. τοῖς πτιαραγινομίνοις πρὸς αὐτὸν 5ῖαν. 
πααρέςα!] ἔσαι Αττὴ. τ. Ατπι. Εά. ἔγαι αὐτοῖς ϑίαν. καὶ νῦν] καὶ 
νῦν ἂν 8ϊαν. Οὗτος. πορευϑῶμεν] πορευϑωμεν δὴ ἐκεί ΧΙ, 20, 48. 
ξς, τό, 64, 71, 119, 123») 144) 236, 242, 2445 24ς. (246. υἐ νἱάειας.) 

ΑΙ. (δῖ. Νίς, Ἔ ἐκε 44. 74, τού, 134. ΑΙαχ. τπαορευϑωμεν δὴ 
χρος αὖον 82, το. προς αὐτὸν 93. πορευϑωμεν δὴ ἔχει προς αὐ» 

τὸν 158. -ἰ ἕκει πρὸς αὐτὸν 247. Οὐτρ], -{ ἐχεῖσε Αγ. 1. Ατῇ. 
Ἑὰ. Οεογρ. 51.ν. ὅπως ἀπαγ[είλῃ] ὅπως τυχὸν (τέκε οὐτὶ Ψαΐς.) 
ὠκαγγιίλῃ ϑίαν. Οὗτος. ὠπαγγείλῃ] ἀναγγείλῃ 85, 93, 444. 
Οὐοπιρὶ. απαγίελει 134. ἐφ᾽ ἣν] ἐφ᾽ ἡς242. ἐφ᾽ ἣν ἐπορ. ἐπ᾽ 
αὐτήν] καὶ πορευσόμεσα Αττα. 1. ΑΓ. Εά, ἐπορεύϑημον) τπορευ- 

ϑωμεν 82) 1οβ, 121) 143. ΟΟΠΊΡΙ. τπορευσομεϑα 93. ἐπ᾿ αὐτήν} 
ὥρος αὐτὴν 93. ἔν αὐτῇ 247. κα Θθοτρ. ϑίαν. 

ΨΙΙ. τῷ παιδαρίῳ---ἰδὰ} αὶ οὐπι ἱπυσγηνεὰ. 4. τῷ παιδαρίῳ αὖ» 
ΤῈ} α αὐτὰ τό, 74, τού, 134, 247)- Οοτηρὶ.. ταιδαρίῳ) ,κ 246. 
αὐτῷ τῷ μετ᾽ αὐτῷ ὃ μετ᾽ αὐτῇ. Απὴ. 1. Αὐτῃ. ἘΔ. αὐτῷ ὃ ἦν μεσ' 
αὐτῇ Οεογρ. τῷ μετ᾽ αὐτὰ ϑιαν. Οἴἶτορς, αὐτῷ τῷ μετ᾽ αὐτῷ ϑίαν. 
Μαίᾳ. καὶ ἰδὲ], και ςό, 24ς, 446. Απὼ. τ. Ατη. ἘΔ. Θέεοτᾷ. 
ϑίαν. τπορευσόμεϑα.) πορευσωμεδα γ1,) τοῦ, (134. (ςοτ.)} 445. 
καὶ τί οἴσομεν) ἀποιϑομεν (Ἰῃ ταῦτ. ἐεἐσοισομεν ἰδ, υἱ νἱάδτατ, τηδηι.}) 
93. τί οἴσομεν] τι ἀποισωμεὲν 19. τι εἰσοίσομὲν 44) 74, 120, 123. 
134, 247. (ορὶ. ΑἸά, Αἰεχ. τι ἀποισομεὲν ξύό, τοϑ, 246. Τπεοάο- 

τεῖ. Ὁ. τό. ᾿ι : δθβ. τι σισωμὲν 64) 24ς. τι εἰσοισωμέν τοό. τί 
δώσομεν Αττι. τ. Αττι. Ἐά. οἴσομεν] ἃ ποιήσωμεν (Ώς) 8. τῷ 
ἐνθρώπῳ) ἄνδρι Αττη. τ. Απὴ. ἘΔ. πρὸς τὸν ἄνϑρωπον Θεοτρ. ϑῖαν. 
ὅτι οἱ ἄρτοι] ὃ (80) ἄρτοι, ὁτα!ο οἱ, γ4. ὅτι ὥρτος Ατπι. 1. Ατσηι. Ἐά, 
οἱ ἄρτοι] κα οι 44, 93» τού, το, τ20, 134,.247. Οοπρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. 
.,8.. Ἢ ἡμῶν Ὑπεοάοτεῖ. 1]. εξ. 

2 ἐχλελοίπασιν] - ἡμῖν 93. ἐκ» 
λελείπασιν (ἢς) τοό. ἤδη ἐκλέλοιπεν Απτῃ. τ. Αγπ]. ΕἘά. οἐχ τῶν 
ὠγ[είων] ἐξ ἀγ[είων Αττῃ. 1. Ατπι. ἘΔ. δε τὰ ὠγ[είς Θεός. ὀγί[είων] 

ἡμῶν, καὶ] ἡμῶν. τὴν ὁϑὸν ἡ καὶ (ἢς) 74. 
καὶ πλεῖον---Σαὲλ ἴῃ, σοι. ἴς4.] α οὐαὶ ἰβίειτηεά. 4. καὶ πλεῖον 
οὐκ ἔςι μεϑ᾽ ἡμῶν] ὅτι οὐκ ἔςιν ὃ ὑπάρχη μεϑ' ἡμῶν Αττὰ. 1. Αστὰ. Εά, 
καὶ ἃ πλεῖον ἐξὶ μεϑ' ἡμῶν Οεοῖρ.  τυλεῖον] α τού. μεϑ' ἡμῶν] 
ἐν ἡμῖν Αἰεχ. ὀ εἰσενεγκεῖν} ργροπήες. τα ς6, 64, 74) 82, 93» τού, 
1οϑ, 120, 123) 134) 144, 236, 242, 247. στῃρῖ. ΑἸά. Αἱεχ. (ας. 

Νῖς. δᾶναι Απη. 1. σῷ. Ἐπ. ὃ εἰσενέγκωμεν Οεο. τῷ ὧν- 
ϑρώπῳ τὰ Θεξ] τῷ ἄνδρε τὰ Θεὰ Ατῃν. 1. Ασππῃ. ἘΔ, πρὸς ἄνϑρωπον 
τὰ Θεὲ Θεοῖς. ὡρὸς τὸν ἄνϑρωπον τὰ Θὲξ ϑι1ν. τὸ ὑπάρχον] ἢ 
τῦτο τὸ ὑπάρχον 19, 82, (93. εἰς χῖρι, ἴῃ πηᾶγρ;. τί ϑχομεν 4118, υἱς υἷ- 
ἀεῖυς, πιδηυ.) τοϑ. Οὐτρὶ. καΐα τὸ ὑπαρχον ς2. τοῦ ὑπάρχον (Πο) 
242. χώρις τὸ ὑπαρχον 247. τὸ ὑπάρχον ἡμῖν] " Απῇ. 1. Ἀπ. 

ἘΔ. ἐκ τῷ ὑπάρχοντος ἡμῶν Οεογρ. οφ᾽ ὑπάρχοντος ἡμῶν ϑίαν. 
ἡμῖν] ὑμῖν ΑΙά. 

ΨΠΠΙ. Καὶ τροσέϑετο] καὶ ἐτι τροσεϑετο τς8. ἀὀποκριϑῆνα!] 
Ρταηλῖξ. τα τό, 85, 93. 108, 246. καὶ εἶπεν] -ἰ- το παιδαριον. 44. 
Ἔ αὐτῳ 242. Ἰδὲ εὕρηται] ἰδὰ εὕρεινται. (0) 24.ς.- α ἰδὲ Οφοτε. 
τέταρτον] -ἰ- μερος Αχτν. 1. Αστη. ΕΔ. Οεοτς. ϑιαν. σίκλε ὠρψυ- 
ρί8] Ττ. Θθοσρ. καὶ δώσεις δτο. δὰ πῃ. ςοπ|.] καὶ δωσωμὲν ἀντῳ 
καὶ απαγίελει τὴν οδὸν ἡμῶν 44. τῷ ἀνθρώπῳ] τῷ ἄνδρι Απῃ, τ. 
Απη. Εά, ἀπαγίελεῖ ) «παγίελλεε γ4) 134. αναγίοιλη 93. ὧπ- 
«γγέλη (Ώς) τοό. ἀπαγίειλη 246. 
ΙΧ, Καὶ ἵμπροσϑιν--ὐτῶν ἀναθαίνογτων οοπι. 11.} καὶ. εἰπε 



᾿Αα πὸς 

᾿ καὶ Ατη. Εά. 

.«(ι 

“Οἱ, ΝΙις. 

.τοὶ] καὶ δὲ αὐτοι το, 93, 1ο8. καὶ 44. 

δῖαν. Οἴτγορ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

3 “ ““ Ν - ἣΜ ἽΝ ἈΝ 7 

ἔλεγεν ἕχαςος ἐν τῷ πορεύεσϑαι ἐπερωτᾷν τὸν Θεὸν, Δεῦρο χαὶ πορευϑώμεν πρὸς τὸν Βλέποντα" 
ΚῈ Φ. ΙΧ, 

ε ν “' ἊΝ δ Ν ΄ ᾿ 

ὅτι τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν, ὁ Βλέπων. Καὶ εἰπε Σαδλ πρὸς τὸ παιδάριον αὖ-- το. 
“ " Ν » . ΄ 3 δ, ΄ ἢ ϑ κ»»΄“ 

τῷ, ᾿Αγαθὸν τὸ ῥῆμα, δεῦρο χαὶ “πορευϑῶμεν' χαὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν ππόλιν ὃ ἣν ἐκεῖ ὁ ἄγ- 
ω " - 7 Ν δ. εἡ Ν »- 

ϑρωπος ὃ τῇ Θεᾶ. Αὐτῶν ἀναξαινόντων τὴν ἀνάδασιν τῆς πόλεως, καὶ αὔτοι ευρίσκδσι τὰ χορά- 
ἐν ᾿ ᾿ ο ' , 3 ο 2. 3 »“ ε ΄ - 

σια ἐξεληλυϑότα ὑδρεύεσθαι ὕδωρ, χαὶ λέγουσιν αὐταῖς, ἘΠῚ ες! ἐνγταῦϑα ὁ Βλέπων - Καὶ 
μ᾿" ΄ “οαΆΑἀἼιν » ἈΝ Ν ΄ τ δὲ ος ἈΠ οἰ 

ἀπεκρίθη τὰ χοράσια αὐτοῖς, χαὶ λέγεσιν αὐτοῖς, Ἔςιν' ἰδὲ χατὰ πορόσωπον ὑμῶν" γὺν διαὶ τὴν 
ς ») [.] Ὁ 2 ἰων ε τ αἷὰ 3 7“ 3 Ν ΄ 

ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν, ὅτι ϑυσία σήμερον τῷ λᾶῳ ἐν Βαμᾷ. Ως ἂν εἰσέλθητε εἰς τὴν πό- 
-- ἃ, ᾽ ὶ ᾿ ρὸ ᾿ ᾿- 3 ρὸ ὃδλ͵΄ᾳ, 3 ἰϑ φ ρϑ ᾿ Ψ 9 ὺς ᾽ 

λιν, ὅτως εὑρήσετε αὐτὸν ἐν τῆ πόλει, πρὶν ἀναξῆναι αὑτον εἰς Βαμὰ τῇ φαγεῖν" ὁτι οὐ μὴ φά- 
ρ ρὰ ρὰ δ, Τά Ν “- φ 9 7 - 

γῆ ὃ λαὸς ἕως τῇ εἰσελθεῖν αὐτὸν, ὅτι ὅτος εὐλογεῖ τὴν συσίαν, χαὶ μετὰ ταῦτα ἐσϑίουσιν οἱ 
᾿ Ν [ων 9, » ὥ΄’ Ἁ . ς » Η ςος 9 Ὅ», Κ Ν, τς δαί Ἁ 4. ᾿ ᾽ 

ξένοι" χαὶ γῦν ἀνάξητε, ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν εὑρήσετε αὐτόν. Καὶ αναδαίνουσι τὴν πόλιν" αὐ- 
“ 9 ΕΞ 7 “ ΄ Ν ὍΣ Σ νὰ ξῆλϑεν Ἐ ἘΝ ΙΕ δὰ ἃ 5. ὦ ᾿Ξ 

τῶν εἰσπορευομένων εἰς μέσον τῆς “πύλεως, χαὶ ἰὁ8 Σαμδῆλ εξη ς τὴ ἡσιν αὐτῶν, τῷ 

Σαδλ πσορευϑωμεν" αναξαινοντων δὲ44. Καὶ ἔμπροσϑεν ἐν ̓ Ισραὴλ] 
ἐμπροσϑὲν ἡμῶν ἐν Ἰσραὴλ (6. εἰ ᾿ιπρὶξ συπὶ οοπι. ῥγαοθά.) 246. 
ἔμπροσϑεν γὰρ ἐν Ἰσραὴλ δ8ῖλν. ἔν Ἰσραὴλ] ῥγαπητῖ. καὶ 19. κα ἐν 
9350 426, 242, 24ς. (αἴ. Νῖο. παθεῖ ἐν 'π οἰαγαξξ. τηΐποῦς ΑἸΪδχ. 
ἐν Ἰσραὴλ τάδε ἔλεγεν] Ἰσραήλ' τάδε λέγων (Πς) ς2. ἣν μέσῳ Ἰ1σ- 
ραὴλ ὧδε ἔλεγεν Αττα. 1. Αγπι. Ἐα. τάδε ἔλεγεν] ὅτως ἔλεγεν 
Οεογρ. δίαν. ἔλεγεν] ἐλέγαν 111. ελεγον ΧΙ, ςό, 82, 03, τού, 
120, 123»), 134, 1ς8, 249) 246. (οπρί. Αἰά. (αῖ. Νὶσ. λεγων 242. 

ἕκαςος] ἑκαςὸος Θὲξ ἀνὴρ ςςν ξύ, 82, 93» τοϑ, 246. ἕκαςος οἰνὴρ 
ΟομρΙ. ἐν τῷ τοορεύεσϑαι} ὅτε ἐπορεύετο Ατπ. τ. Ατπι. Ἐά. 
δῖαν. Οἰἶΐτορ. ὅτε τίς ἐπορεύετο Οτοτρ. 85ϊ[ὰν. Μοίᾳ. πορεύεσθαι] 
εἰσπορευεσϑαι τό, 246. ἐπερωτᾷν] καὶ ἐρωταν ΧΙ. ἐρωτῆσαι 74. 
ἐπερωτῆσαι τοῦ, 120, 247. ΑΙεχ. εἐπερωτήναι 134. εἐπηρωταν 242. 

τὸν Θεὸν] α τον 74) τού, 134» 247. ΑΙεχ. Δεῦρο καὶ] δευτε καὶ 10, 
κό, γ4, 935 1οῦ, τοϑ, 120, 134, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. καὶ 
τοορευϑῶμεν}] α καὶ Π, ΧΙ, 64, 71, τ10) 121, 1445) 158, 242,.24ς. 

ὅτι τὸν τοροφητην---ὁ Βλέπων] τὰς γὼρ προφήτας ἐκά- 
Ἄουν οἱ ̓ πρότερον, τότε μὲν ἀνθρώπους Θεξ, τότε δέ ὁρῶντας. ῬΗΣο 

74. τοπλ..1. Ρ. 293. εἴ 483. ὅτι τὸν προφήτην ἔμπροσϑεν ὃ βλέπων 
ἐκάλει ὁ λαὸς. Α΄, τ. Ασπι. Ε4. ὅτι νῦν ὁ λαὸς ἐκάλεσε τὸν ττροφή- 
τὴν ἔμπροσθεν ὁ βλέπων κεκλημένος 8ῖαν. Οἴτορ. τὸν τοροφήτη»] 
α τον 24)η. ἐκάλει] καλεῖ ΧΙ, 247. ἔμπροσϑεν 2.1]. τό, 246. 
ὁ Βλέπων] κο “46. 

Χ. τρὸς τὸ τταιδάριον] τῷ παιδαρίῳ Ατγη. 1. Απη. ΕΑ. ϑίαν, 
᾿Αγαϑὸν τὸ ῥῆμα] καλῶς ἐςὶ τὸ ῥῆμα Ατπι. τ. Ασηι. ΕἘὰ. εὐλο- 

γητὸν τὸ ῥημά σου ϑ8ϊαν. Οἷἶτορ. τὸ ῥῆμα] τὸ ρημαὰ σου τό, 82, 
93» .1ο8. Οὐρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. - ὃ εἶπας 24... , τὸ ΑΙά. -Ἐ σε 
ἴῃ οἰιαγαέξ, τηΐποσα Αἰθχ. ἐσι τὸ ρημα σου Θεοῖς. δεῦρο καὶ] 

α και ΧΙ. δ[αν. Μοίᾳ. δὲυτε καὶ ςς, τοό. ἡ δὲυρο 247. ΡγΩΣΠΉΪΙ, 
τοορευϑῶμεν] πορευϑομὲν 93. ττορευσομεϑα 447. 

εἰς τὴν πόλιν] α τὴν 24ς. ὅ ἣν ἐκεῖ--Θεὰ] ὃ ἦν ὁ ἀνὴρ τῇ Θεῖ 
. νἱ “2 “ μκᾳ ,ἢ πη. 1. Ασπι. ΕἘά. ὅπε ἥν ὁ ἄνθρωπος τῷ Θεξ ΟεοΥρ. ὃ ἦν ὁ ἄν- 

ϑρωπος τῷ Θεξ δῖαν. Μοίᾳ. ἐκεῖ ὁ ἄνϑρωπος ὁ τῇ ΘεΞ] ο ανϑρω- 

πος ὁ τῇ Θεξ ἔκεὶ 82. ὁ ανϑρωπος τε ΘῈΣ εἕκεὶ 93» τοϑ. Οουηρὶ. 
ὁ ἄνθρωπος ὁ τῷ Θεὰ] ἄνθρωπος τὸ Θεὲ Οἱϊ. Νῖς. ὃ τῷ ΘεΣ] αὸ 

ΧΙ, ςς, τό, 645) 71) 74) τού, 120, 121) 123) 1349) 144γ 18,242, 244 

24ς, 247. ΑΙά, ΑΙδοχ. 

ΧΙ. Αὐτῶν] αὐΐων δὲ τό, 82, 93, τού, τοϑ, 121, 123) 246, 247. 
Οοπιρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. Αὐτῶν ἀναβαινόνων] Καὶ ὡς ἀνέδησαν Ατηι. τ. 
Ατπι. 6. Αὐτ. ἄναξ. τ. ἀναθ.} Αὐτῶν δὲ τρορευομένων καὶ ὦνα- 
δάντων Θεοσρ. τὴν ἀνάξασιν] ργεργηϊί. εἰς ςό, 82, 93, 1ο8, 246. 
Οὐοπιρὶ. ἐν τῇ ἀναδάσει Ατπι. τ. Απτῃ. Εά. δῖαν. τῆς πόλεως] 
ἐπὶ τὴν πόλιν Απη. 1. Ατπι. Εά. εἰς τὴν τυόλιν Θεοῦ. καὶ αὐ- 

καὶ αὐτοὶ εὐρίσκεσι] εὗρον 
αὐτοὶ Αττη. 1. Αττ. Εἀ. καὶ ἰδὲ εὗρον Οεοτρ. ϑῖν, Μοίᾳ. καὶ ἰδὲ 
αὐτοὶ εὗρον ϑῖαν. Οἴἶτος. τῷ κοράσια] κορασια τό, 82, (93. τ4- 
(οεῖρίο 'π πιᾶγρ. νεᾶνι οὑπὶ Δ Πιργὰ [1π.} τοϑ, ς 46. (περὶ. ΟΘεοτρ. 
δῖαν. ἐξεληλυϑότα] κα 247). ἃ ἐξῆλθον ΑἸτη. σ. πῃ. Εὰ. ἃ 
ἐξεληλυϑότα ἦν Ορογρ. ἐξεληλυϑότα γὼρ ἦσαν δαν. Οἶτος. ὑδρεύ- 
ἐσδγαι} υδρευσασϑαι 44. ς5γ 56, 64) 71, 74) 82, 93, τού, τοϑ, 110, 

«ΙΖ 1, 123) 1345γ1ς8, 244, 246. (οῃρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. (δῖ. Νίς. υδρευ- 
σεσϑαι 236. υδρευσαι 545.) 247. ὑδρεύεσϑαι ὕδωρ] Τι. Οεογρ. 

᾿ καὶ λέγουσιν] αὶ καὶ ΧΙ, αὐταῖς] αὐῇοις 18. 
Εἰ ἔριν] μὴ εσὶν 19, τοϑ, ΟοπΡ]. αν εἰ 64) 121, 1445) 1ς8, 442. Οδζ. 
Νῖς. ἢ ἔριν 436. εἰ ἤ Ατγαι. τ. Αγ. Εὰ. ἔριν ἥ (ονπε) Θεοῖς. 
αν. ἐνταῦθα] ἐνταδὲ 29. ενϑαδὲ ςς, 71, δάς. 

ΧΙ]. Καὶ ἀπεκριϑὴ] ὠπεκρίϑησαν Ατπη. τ. Αγπι. Ἑά. Καὶ 

'λιν 82, 93) 1τοϑ. (οηριί. 

ὠπεκρίϑη--ἰδὲ} καὶ εἰπον" νᾶι. ἰδὲ 44. οἰ πεχρι 9] ἀπεχριϑησαν 
ΧΙ, τό, τῶι, φ46, 247. ΑἸά. τὰ κοράσια αὐτοῖς] αὐῆοις τα χορα- 
σια τύ, 82, 93. 1ο8, 246. (οπηρί. Αγ). :. Ατπ. Εἀ. Οθογρ. ϑίαν. 

αὐτοῖς 1] τ» 64, 715 247. καὶ λέγουσιν αὐτοῖς] καὶ εἰπον το, 
82, 1ο8. ΟΟμΡΙ. κα αὐῇοις ςό, 24, 246. Αἰεχ. Αγηι. Σ. κα 74, τού, 
120, 121) 134. καὶ εἰπὲν 93. λέγοντα Οεοτρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. λέ- 
γοντα αὐτοῖς ϑίαν. Οἴἶτορ. Ἰδὲ κατὰ τπορρόσωπον ὑμῶν] ἰδὲ ἐνώπιον 
ὑμῶν ὃ ἀγὴρ Ατγι. τ. Αγηι. Ἑά. ἐνταῦϑα τορὸ τοροσώπε ὑμῶν Οεοτρ. 
ἐνταῦϑα κατὰ πρόσωπον ὑμῶν θῖν. Οὗτορ. κατὰ τρόσωπον] τρο 
πρόσωπα 10, 82, 93, 123. ΟΟΙρΡ]. 85᾽αν. Μοίᾳ. τῦροσωπου τοϑ. 

ὑμῶν] Ἔ ταχυναῖε 44... 74. τοῦ, 120, 134. ΑΙά, ἡμῶν ζτ6. -Ἐ τα- 

χύνων 247. νὺν διὰ τὴν---πόλιν] ταχυναῖε ὃν οτι ἡκει εἰς τὴν πολιν 
δια τὴν ἡμερᾶν 19. ΠΟ, Ουπὶ οΤι γὺν ΡΓῸ ὃν οτι, 108, (οπιρ. ταχυ- 
γον, οτι χει εἰς τὴν ὥολιν δια τὴν ἡμέραν 82. ὥς, ΠΙΠ νυν ἥκει, 93. 

τάχυνον νῦν; ὅτι διῶ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν, οὐπὰ ὅτι ἵπ σπαγαέξ, 
. “ ’ ε Ἁ Νι ἐν. ε ) Ε] Ἁ 

ταϊηοτε ΑἸοχ, νῦν σπεύσαϊε ὅτι διῶ τὴν Ἡμερῶν ΧΩ ἐςὶν εἰς τὴν σολιν 

Αχη. τ. Απῃ. ΕἘά, σπεύσατε δὲ ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν 

Οεογρ.. νῦν δὲ σπεύσατε ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν δἴαν. 
ὅτι ϑυσία ] -Ἑ ἐςὶ Αγην. τ. Απῃ. Ἐά. σήμερον τῷ λαῷ] τω λαω ση- 

μέρον 34ς. τῷ λαῷ] ἐν Τῷ λάω 93. τῷ Θεῳ 247. κα Αγῃ. Ἐά. 
τῷ λαῷ ὑμῶν Οεογρ. ἐν Βαμᾷ] ἐν ὑψίξοις πιᾶγρ. Ατῃῃ. Εὰ, Νυϊ- 
ξαῖα επὶπὶ ερὶς, ἐπ ἐχοεὶθ. αὶ ἄθουν. 

ΧΙΠΙ. Ως ἄν] εὡς ἂν 247. καὶ ὡς Οεοτρ. ϑῖαν. 
ελϑητε 247. εἰς τὴν πόλιν] αὶ 71. κεἰς 745 120, 134) 144, τς8, 
216, 242. ΑΙεχ. ἥὅτως)7 κα 44, τό, 246. μετὰ ταῦτα Ατηι. 1. 
Αστῃ, Εά. καὶ ἐκεῖ Θεοτρ. εὑρήσετε τ] ευρησειται 93. ευρήσεται 
(ῆς ᾿πῆ8) 24ς. ἐν τῇ πόλει] α 44) τό, 246. εἰς τὴν πολιν 93, 144. 
ἐν τῇ πόλει---εἰσελϑ εἰν αὐτὸν] αὶ οὐπὶ ἱπτεγπιοί, Φ4ς. αὐτὸν 25]. ςό, 
246. . εἰς Βαμᾶ] ἐν Βαμα 44, 745 τοῦ, τς8. Βαμά] Βανα ΠῚ]. 

ὅτι οὐ μὴ---εἰσελϑεῖν αὐτὸν] αὶ οἰπὶ ἰηϊεγπιοά, ςό, 246. 
φαγη] α μὴ Ατῃ. τ. Απῃ. Εά. ὅτι ἐκ ἔχη φαγεῖν ϑῖαν. 

σεῖν] παραγενεσϑαι το» 82, 93, το, Οομρ!. 
ὅτι ὅτος] ἐπειδὴ αὐτὸς το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. οτι ατως 120, 24. 
ΑΙ4. τὴν ϑυσίαν] τον λαον 24). καὶ μετὰ ταῦτα] κα καὶ ΟΘεοτν. 

οἱ ξένοι) αἰοτίριατη εἰξ πηδγρὶπὶ οὗκλι (40) οἰϊπὶ τὶ ἤιρτα ᾿π. 93. οἱ 
κεχλημένοι ξένοι Ατπγ. 1. Αττ. ἘΔ. καὶ ξένοι Θεοῖρ. καὶ οἱ ξένοι 
δίαν. Οἴἶγορ. φμὶ υοσαίὶ μπὲ Ν αἱσι καὶ νῦν ὅτο. δὰ ἔπ. οοηι.] 

κα 44. διὰ τὴν ἡμέραν] δι’ αὐΐην ἡμεραν 24ς. αὐτόν Βμαὶ.} 
Ἔ ἐν τὴ ὥολει το, 82, 93. 108. Οοπιρί. “«Ἑ ἐκεῖ πῃ. τ. Αχηι. 
ΕΔ 

εἰσίλϑητε] 

[7 4 ΝΥ 

ὁτι οὐ μῆ 

εἰσελ- 

ελϑειν 247. ΑἸοχ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀναξαίνεσ!), καὶ 236. κὶ 246. Καὶ ἀναξαίνεαι 
τὴν πόλιν] α τό. καὶ ἀνεδησαν εἰς τὴν πολιν 247. καὶ εἰσῆλϑον εἰς 
τὴν πόλιν ΑΥπι, τ. Αστη. Εάὰ, 8|ν. 

29) 585) 64) 71) 82, 03, τοϑ, 123, 144» 1.8, 242, 2447) 24ς. ΟομΡΪ. 
ΑΙά. Οδι. Νίο. σους. τὴν πόλιν" αὐτῶν] εἰς πόλιν αὐτῶν. (Πο) 
236. αὐτῶν 1] καὶ αὐΐων ςό, 123, 242, 24ς. 246. (δῖ. ΝΊς. αυ- 

τῶν δὲ τοϑ, 247. Οομηρί. δῖαν, αὐτῶν εἰσπορενομένων] καὶ ὡς εἰσ- 
ἐπορεύοντο αὐτοὶ Ατπι. 1. Αγπι. Ἑά. εἰς μέσον] α εἰς 44. εἰς τὸ 
μέσον (ι. Νίς. ἐν μέσῳ 5Ι3ν. μέσον τῆς πόλεως] μεσὴν τὴν τσο- 

καὶ ἰδὲ Σαμεὴλ] καὶ ἰδὲ Σαυαμεὴλ 
Ἀπῃ. 1. εἰς τὴν ἀπάντησιν] εἰς συναϑΐησιν 19, 82. κα τὴν 44. 64, 
74) τού, 120, 121, 123, 134, 144, 242, 244. (οιηρί. (δῖ. Νῖς. 

εἰς τὴν ὠπάντησιν αὐτῶν] αὐτῶν εἰς ἀπάντησιν ΟδοΥρ. αὐτοῖς εἰς τὴν 
ὠπάντησιν δἷλν. Οἶτορ. εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς δῖαν. Μοίᾳ. ἀπάν- 
τῆσιν}] συναντησιν 93) 1οϑ. τὰ ἀναξῆναι εἰς Βαμᾶ] ὥςε͵ ἀναξῆναι 
εἰς ὅρος Θεογῇ. κὶ αὐξεπάίενεε ἴη ἐχοοίν. ΜΡ. πὶ αἰξεπάργει ἐπὶ σποῆς 
ἡεηι. ΒΙΌΪ. Βοιεηι. Μεἰδης ἢ]. 

τὴν πόλιν} ργετηϊττ. εἰς ΧΙ, ᾿,. 

11. 

2. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ. ΙΧ. 

ν] ΟοαρΙ. βιενιαμὶν] Βεριαμεὶμ Αἰεχ. χρίσεις χρήσεις 93. χρισὴ 
’ὔ 3. καὶ , 

8344. χρίσῃς δῖλν. Μοί. εἰς ἄρχοντα] α εἰς 44) ςς, τό, 64) 144. κα πολωλυιὼν σοι 1ο8, 110, 1.58.. ΟΟπιρὶ. ΑΙεχ. δι. Νῖς. δῖαν. Οἴτορ. ἐς ᾿ς. 
ΠΕ τὴ 

15. ἀγαδῆνα! εἰς Βαμᾶ. Καὶ Κύριος ἀπεχάλυψε τὸ ὠτίον Σαμθὴλ ἡμέρᾳ μιᾷ ἔμπροσϑεν τῇ ἐλϑεῖν 
ι6. πρὸς αὐτὸν Σαδλ, λέγων, Ως ὁ χαιρὸς, αὔριον ἀποςελῶ πρὸς σὲ ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμὶν, χαὶ 

χρίσεις αὐτὸν εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν μου ᾿Ισραὴλ, χαὶ σώσει τὸν λαόν μου ἐχ χειρὸς ἀλλοφύ- 
17. λων, ὅτι ἐπέδλεψα ἐπὶ τὴν ταπείγωσιν τῇ λαξ με, ὅτι ἦλθε βοὴ αὐτῶν πρὸς.μέ. Καὶ Σαμεὴλ 

εἶδε τὸν Σαδλ, χαὶ Κύριος ἀπεχρίϑη αὐτῷ, ᾿Ιδὰ ὁ ἄγϑρωπος ὃν εἶπά σοι, οὗτος ἄρζει ἐν τῷ λαῷ 
1ι8. μου. Καὶ προσήγαγε Σαδλ πρὸς Σαμουὴλ εἰς μέσον τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν, ᾿Απάγϊειλον δὴ 
19. ποῖος ὁ οἶχος τῇ Βλέποντος. Καὶ ἀπεχρίϑη Σαμδὴλ τῷ Σαᾶἂλ, χαὶ εἶπεν, ᾿Εγώ εἶμι αὐτός: ἀνά- 

δηϑι ἔμπροσϑέν μου εἰς Βαμά, χαὶ φάγε μετ᾽ ἐμᾷ σήμερον, καὶ ἐξαποςελῶ σε πρωΐ, χαὶ σάντα 
1ο. τῷ ἐν τῇ χαρδίᾳ σου ἀπαγίελῶ σοι. Καὶ περὶ τῶν ὄνων σου τῶν ἀπολωλυιῶν σἥμερον τριταίων, 

μὴ ϑῇς τὴν καρδίαν σε αὐταῖς, ὅτι εὕρηνται" χαὶ τίνι τὰ ὡραῖα τῇ Ἰσραήλ; ἐ σοὶ, καὶ τῷ οἴχῳ 
21. τὸ “ατρύς σὰ; Καὶ ἀπεχρίϑη Σαδλ, καὶ εἶπεν, Οὐχὶ ἀνδρὸς υἱὸς ᾿Ιεμιναία ἐγώ εἶμι τῇ μικρᾷ 

ΧΝν. Καὶ Κύριος---Σαμεὴλ] Καὶ ἥν ὃ Κύριος ὠποκαλύψας εἰς τὸ ΧΙΧ, Καὶ ἀπικρίϑη---καὶ εἶπεν) ᾿Απιχρϑη Σαμεὲλ καὶ λέγει 
ὠτίον Σαμεῖλ Απῃ. τ. Απῃ. Εά. Καὶ Κύριος τοροεφανέρωσε πρότερν τῷ Σαὲλ Αὐτὰ. 1. Ασῃ. Ἐά. τῷ Σαὰλ] α τῶ. τῷ Σαὲλ, 
Σαμοὴλ 8[αν. Οἷἶτος. ἀπεκάλυψε] ἀπεκαλυψεν αὐὖῖε τς8. τὸ καὶ εἶπεν) 44. καὶ εἶπεν] -ξ- αὐτῳ ςό, 93, τοϑ, 246. Ἐγώ 
ὠτίον] τῳ ὠτιῳ 246. εἰς τὸ ὠτίον ϑίαν. Μοΐᾳ. ἡμέρᾳ] ἐν ἡμέρα εἶμι αὐτός] ἐγὼ αὐτὸς δὴ εἰμί Αττι. τ. Αται. ἘΔ. ἐγο βέμι υἱάρης. 
29. ἡμέρφς μιᾷ} ἡμέραν μιὰν ςό, 82, τοϑ, 246. Οοπιρί. τοῦ Μυϊρ. Ερο Λισι ργοράεία ΒΙ0]. Βοδεπι. Μεϊδηιτςῃ. εἰμι αὐτός. 

᾿ς ἐλϑεῖν] τῇ εἰσελϑεῖν ΑἸά, ορρὸς αὐτὸν Σαδλ] Σαμλ προς αὐον 44, ὙΓ. Θεοῖς. ϑιαν. αὐτός] α Οοπιρ. ἀνάξηϑι] ργεπιίιτ. καὶ ςό, 
᾿ς Κφ8γ) 064, τού, 120, 123») 134» 144, 1.8, 226, 242, 244, 24ς. ᾿ΑΙεκ. 4246. ἀνάξηϑι--Βαμὰ] ἀνάθδηϑι ἔμπροσθέν μου πρὸς μὲ Θεοῖς. 

ον, 4 Ὁ ξ Νὶς. Σαὲξλ] τὸν Σαελ ςό, 82, 93, τοΒ, 247. λέγων] προς αἰέμίε ωμίε πιὲ ἐπ ἐχοείψεπι ας. καὶ φάγε) καὶ φαγετε ζ2, 110, 
αὐον λέγων 29. κα 56, 546. Ατηι. Εά. ἔλεγεν Θεοτν. 236. καὶ φάγε μετ᾽ ἐμᾷ σήμερον) 44. μετ᾽ ἐμᾷ σήμερον] ση- 

ΧΡΝῚ. Ὡς ὁ καιρὸς] ὡς καιρος ὅτος 247. ϑιαν. Μοῷ. Ὡς ὁ μερον μετ᾽ ἐμε 246. ἐξαποςελὼ] ἐξαπορέλλω 1Π1|, 1.8. ἐξαπο-. 
καιρὸς αὔριον] ὡς αὔριον ἐν τάτῳ καιρῷ Απη. 1. Αἰτη. Ἑά. ὡς ἐν κα᾿΄- κρελῶ σε τρωϊ] ἀνριον ἐξαπορελω σε τό, 446. αυριον πρωΐ εἐξαποςελω 
ρῷ τάτῳ αὔριον δῖαν. Οὗτος. ὁ καιρὸς] “Ὁ ἐτος ΧΙ, 10, 29, 44, 52, σεῶ47. καὶ πᾶντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σε] καὶ πᾶν ὅσον ἐν τῇ καρδίᾳ 
ςς, τό, 645) 71, 74, 82, 93» τού, τοϑ, ττ9, 123) 1347) 1445 1ς8, 236, σε ἐγὶν ΑἸτῃ. τ. Αγαι, Ἐά, καὶ πᾶν ὃ ἐρὶν ἐν τῇ καρδιᾳ σου ΟΘεοτρ. 
342) 2447 245, 246. (οπιρὶ. ΑἸ4, Αἰεχ. (δῖ. Νὶς, -ξ χτως ᾿2ο6, τσάντα τὰ ἐν] α τὰ 242. τῇ καρδίᾳ] α τῇ Οοπιρ. καρδίᾳ σου] 
αὔριον] -ξ- αὔριον ἱπῖετ ἅποο8 ΑΙεχ. ὠποσελῶ] ἀπογέλλω 1Π, 141, καρδιὰ με 74. 
148, 24ζ. πρὸς σὰ] 93- ἐκ γῆς] εκ φυλῆς 445 64, γ4) τού, ΧΧ, Καὶ τοερὶ τῶν ὄνων---τρίταιων] καὶ περὶ τῶν ὄνων τριταΐων 
120, 1345) 1445). 244. ΑΙα. ἐκ τῆς φυλῆς 52, 55) 119, 123, 236,242. κἀπρλωλυιῶν Απτι. τ. Αγπι. Ἐά. ὄνων σα] α σὰ ες» ξό6, ι28. σα 
Ὅει. Νὶς. ἐκ γῆς Βωιαμιν] ἐκ τῆς Βενιῶμειν 11. ἐν ψῇ Βενιαμὶν τῶν ἀπολωλυιῶν] των ἀπολωλυιων σε 1Π|, 44, 64, τού, 120, 121, 1345 

244. ΑΙά. τῶν απολωλοτων σοι 935 247. ἔς, ἢπε των, 236. των 

442, 244, 246. Ἀπ. τ. Αττῃ. Ἐά. ϑδίανυ. Μοίᾳ.υ ἄρχον (ἢ0) 236ς{ὁἁϑὌ τῶν ἀπολωλυκῶν σοι (ἢς) 24:. "κφπολωλυιῶν) απολωλυίων σοι ΧΙ, , ΄ 
βασιλεα 24ς. εἰς βασιλέα Θεοῖς. εἰς ἀρχὴν δῖαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ 209, ξςν» 71) 84, 123) 144. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ ἀπόλωλωτῶν {ΠῸ} τό. ἀπο- ΄ 
τὸν λαὸν] α τὸν 245. τῷ λαῷ ϑίαν, Οἷἶτος, τὸν λαόν με ἸΙσραὴλ) λωλοτων σοι 242. ᾿Π πριταίων) τριταῖον 546. μὴ ϑῇς---αὐταῖς}] ν. 

τον Ἰσραὴλ 247. καὶ σώσει] καὶ σώσεις 20, 93. ΑΙ4ά4, τὸν λαόν νησϑητι εἰς τὴν χάρδιαν με περι αὐΐων τ9. ὥς, πἰΗ! χαρδιαν σου, τοϑ. 
μου 2] αντος 44. -Ἔ Ισραηλ τό, 93, 1το8, 546. ἐκ χειρὸς] ἐκ ἐστί δι εἰς διάνοιαν Ατγπι. 1. Απῃ, Εά. μὴ λογίζης ἐν τῇ καρδίᾳ 

χηρῶν Απτῃ. 1. Απη. Εά, Οξογξ. ἀλλοφύλων] τῶν ἀλλοφύλων τῇ ἕαυτξ περὶ αὐτῶν δῖαν. τὴν καρδίαν σου] τῇ καρδιᾳ σον 247. 
Απῇ. 1. πη. Εά. Θεοσ. ὅτι ἐπέδλεψα] ὅτι ἐπέδλεψε Οοπηρί. τὴν καρδίαν σε αὐταῖς} τι εἰς τὴν καρδίαν σα επ᾿ αὐαις ςό, 246. τι 
ὅτι ἦλϑε] διοτι ηλϑὲν το, 82, 93, το8. (πρὶ. μγϑπιῖε, καὶ δῖαν. εἰς τῆν καρδίαν σα περι αὐΐων 82, 93. την διανοιαν σε επ᾽ αὐἶαις ις8. 

Οἴἶτος. βοὴ] ἡ βοη 29, ςςν» 64, 71, 82. 939 119) 123) 144) 1.8, αὐταῖς] ἐπ᾿ αυταις ΧΙ, 20, 5) 64) 719) 110) 1239 144) 236, 242, 244. 

216, 242, 244» 247. Οοπρ]. (δῖ, Νίς. ἡ ἀκοὴ Ἂό, 246. βοὴ οι. Νίς. αὐΐοις 121. εν αὐυέαις 24ς. (ΟΙΡΙ. α 247. ὅτι εὗ- 
αὐτῶν] αὐΐων ἡ βρη τοό. τωρὸς μέ] ἐμπροσϑὲεν μα 44. ρηνται]) Ἔ αὐται 547. ὅτι εὑρημίναι εἰσί Αττι. τ. Αται. Ἐά. τίν} 

ΧΥΙ. Καὶ Σαμδὴλ εἶδε] καὶ εἶδε Σαμεὶλ Οεοτς. καὶ εἶδε Σχα- τινη 93. τῶ ὡραῖα] ὦσι τὰ ὡραῖα Αττη. τ. Ατπλ. Εά4, ὡραϊα ] οριὰ 
μεὴλ 5ῖν. εἶδὲ] δὲν ις8.: καὶ Κύριος] καὶ ὁ Κύριος Θεοῦ. ςό,246.{.ἁὈ. τῇ Ἰσραὴλ] α τὰ τό, 246. οὐ σοὶ] εχ! σοι 20, ςό, 
καὶ Κύριος ἀπεκρίϑη} καὶ ὁ Κύριος εἶπεν Ατπι. τ. καὶ Κύριος λέγε 82, 93, τοβ, 446. Οὐοπιρὶ. Αἰά. ἑαὶ 44, τοῦ. εἰ οὐ σοὶ Ατηι. τ. 

4 Ἁ ὔ 3 ΄ 9. “Ὁ Α ΦφΩ 

δον Άσμι. Ε4. καὶ Κύριος εἶπε ϑ8[αν. ἀπεκρίθη αὐτῷ] -ἰ λέγων το, Αππη, Εὰά. καὶ τῷ] καὶ παντὶ τῷ 44) 74. τού, 120, 134), 247. 
αι γ΄ω ᾿ ᾽ν" Ἴ ..κ᾽τιν ᾿ νν ' 
δος 82, 93- λεγὼν 108. εἰπὲν ἄντω (44. αὐτῷ] πρὸς αὐτὸν Οεο. Οοιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. καὶ τῷ οἴκῳ] καὶ παντὶ οἴκῳ Ατῃ. τ. Ατγην . 

ἀι 5 8]λν, ὁ ἄνθρωπος] κα ὁ 134. Βιδρεῖ ὁ ἴῃ ομαγδᾶς. τηΐποτε Αἰεχ. Ἐἀά. τῷ πατρός σου] - αναξηϑι ἐμπροσϑὲν μὸν 19, ςό, 82, 93,|ὨἩ - 
ἐγὶν ὁ ἀνὴρ Αὐτη. τ. Ατηι, Εὰ, ὃν εἶπώ σοι] ὃ εἶπόν σοι ΧΙ. τρὶ τοϑ, 246. ᾿ 
Σ εἶπά σοι Ατην. τ. Ατη. Εά. 5[αν. Οἷἶγτορ. εἶπα σοι] εἰπὸν σοι ΧΙ. Καὶ ὠπεκρίϑη] α καὶ 242. Αὕτη. Ἐὰά. Σαὰλ] Σαυὲλ 
445 64, 93, 1ο8, 144) 244) 247. Οὐρὶ. εἶπασι (ἢς) 242. Οὗτος (ἢς ἰπῆα) Ατπι. ᾿. πη. Εὰ, Σαμοὲλ Οεογε. Οὐχὶ ἐνδρὸς--- . 
ἄρξει] Ργαιίτε. ὅτι ρἰεοπαῖξ. Ατπι. 1. Ασγγ. Εά. οὗτος ἄρξει δις. Ἰσραήλ) ἐχὶ ἀνδρὸς ἑνὸς Ἰαμεναῖ ἐγώ εἶμι τῷ μικρξ σκηπῆρε φυλῆς Ὁ 

δὰ 8. ςοπ,.} ὅτος ἔγαι ἐν τῷ λαῷ μου εἰς βασιλέα. Θεοῖς. ὅτος Ἰσραήλ Απη. 1. ἔς, πἰᾶ Ἰαμιναῖ, Α΄τη. Εά. υἱὸς ἐχὶ εἰμὶ ἐγὼ τῷ 
ἄρξεται ἐν τῷ λαῷ με βασιλεύειν. ϑίαν. Οἷἶτορ. ἕτος ἔγαι ἕν τῷ λαῷ μικρὰ σκήπίρου φυλῆς Ἰσραήλ Οεογρ. ἐγὼ εἰμὲ υἱὸς ἐχὶ ἀνδρὸς Ἴεμι- 
με βασιλεύειν. δῖαν. Μοίᾳ. ἄρξει] καταρξει το, τό, 82, 93, τοβ8, νέᾳ τῷ μικροτάτα σκήπἼρα φυλῆς Ἰσραήλ ϑίλν. Οἶτορ. ἐχὶ υἱὸς εἰμὴ 

φοτλδ46ν. ΟομρΙ.,., ἐν τῷ] α ἐν 44. ἐν τῷ λαῷ] ἐπὶ τον λᾶον τό, 82, ἐγὼ ἀνδρὸς ᾿Ιεμινέου τῷ μικιροτάτα σκηπῆρε φυλῆς Ἰσραήλ 5ϊν. Μοίᾳ. 
“το, τοβ, 246. ΟΟμρὶ. Οὐχὶ ανδρὸς--- Βενιαμίν] οὐχ, νἱὸς ᾿Ιεμίναιε ἀνδρὸς ἔγώ εἶμι, τὰ σμικρο- 

᾿ ΧΥΠῚ. προσήγαγε] προσηλῖνεν 19, 44) 82, 93, τού, τοϑ. Οοπιρί. τέρου σχήπἼρε ἐκ τῶν φυλῶν τῇ Ἰσραὴλ, καὶ ἡ τοατρία με ὀλιγογὴ 
προσήγίισε Ατπ;. τ. Αγπι. ἘΠ. ϑίλν. Σαὲλ πρὸς Σαμεὴλ)] Σαμεηὴλ παρὰ παάσας τὰς πατρίας τῇ Βενιαμίν ; Ὑβεοάοεεῖ. Ὁ... 19. ἱπ τ Βερ. 
τρος Σαὰλ 93. Σαυὲλ πρὸς Σαμεὲλ Απῃ, 1. Αἰη. ΕΔ, τρὸς ὅτι ἀνὴρ εμιναῖος ἐγώ εἰμι, τῆς σμικροτέρας φυλῆς παρὰ πάσας τὰς 
Σαμεὴλ---τόλεως} κα οὔπὶ ἱπιεγηγεά, (Ὡρρίεῖ. ἱπ πιᾶγρ. πιᾶηυ εδάςπ,) φυλὰς τῷ ᾿Ισραήλ ἰάεηῃ Ὁ. 33. ἰπ τ εξ. δίᾳυς ἰΠἀἐπὶ ἰπ (αε, Νὶς. 
242. καὶ εἶπεν] “ αντω Σαδλ 93. καὶ εἰξὲν (αυτῳ Πιρεγίορι.) ἀνδρὸς υἱὸς} ΤΥ. 93, 1ο8. Οοπιρὶ. υἱὸς} κα 44) 121) 246. υἱὸς 
119. ᾿ΛΔπάγίειλον δὴ] αἀπαγίειλον δὴ μοι ΧΙ, 29, ςς», τό, 64,Ί ἾἸεμιναία] Ὑτ. ς6. ἸΙεμιναία} Ἰεμειναιε. 93. ἐγώ εἰμι} Τα, 
71) 82, 93) το8, 119, 123, 158, 236, 244, 24ς, 247. Οοπιρὶ. ΑΔ. 447). ἐγώ εἰμι---σχήπἼρ5}] τῇ ἐκ μέχροτερε σκηπῖρε (εκ οοιτοξιοτὶς 
ΑΙεχ. Οδῖ. Νίς. απαγίειλον μοι 44, (74. αἱ νἱάσταγ,) τού, 134. τχηδηι) 93. τὰ μικρὰ} τὸ μικροτερα ΧΙ, 105) 29) 44» 54» 56, 71, 
Απὴ. 1. πῃ. Εά. Οεογρ. κα δὴ ϑίαν. “σοῖος ὃ οἶκος] δ ὁ οιἰκος 74, 829) 1ού, 1ο8, 119, 120, 123) 134.) 18, 236, 24ς, 246, 247. 
19. Ὁ 44, 74) τού, 134. ΑΙε. ποῖος ὃ οἶκος τῷ Βλέκοντος) τὰ Οομ)ρ]: ΑΙά. Αἰεχ. (αἱ. Νίς. τῇ μικρξ---Βενιαμίν] τὰ μικροτέρω 
ὁ οἶκος ἢ τὰ βλέποντος Αγη. σ. Αγη. Εά. σκηπῆίρε Βενιαμιν 242. φυλῆς 19} ἐκ τῶν φνλων 19, 82; 93, 108. 
νον... “4Ν 
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ἝΒΑΣΞΙΛΕΙΩΝ Α. 

σχήχ]ρῥδ φυλῆς Ἰσραήλ ; χαὶ τῆς φυλῆς τῆς ἐλαχίςης ἐξ ὅλα -σχήπῆρε Βενιαμίν; χαὶ ἱν
ατί ἐλά- 

λησας πτρὸς ἐμὲ χατὰ τὸ ῥῆμα τ8τὸ Καὶ ἔλαδε Σαμδὴλ ΤῊ Σαδλ καὶ τὸ παϊδάριον αὐτῷ, χαὶ 

εἰσήγαγεν αὐτὸς εἰς τὸ χατάλυμα, χαὶ ἔϑετο αὐτοῖς ἐχεῖ τόπον ἐν πρώτοις τῶν μὐθλν τή ὠσεὶ 

ἑδδομήχοντα ἀνδρῶν. Καὶ εἶπε Σαμβὴλ τῷ μαγείρῳ, Δός μοι τὴν μερίδα ἣν» ἔδωχά σοι, ἣν εἶπά 

σοι ϑεῖναι αὐτὴν παρὰ σοί. Καὶ ἥψησεν ὃ μάγειρος τῆν χωλέαν, χαὶ “Φαρέϑηκεν αὐτὴν ἐνώπιον 

Σαόλ' καὶ εἶπε Σαμϑὴλ τῷ Σαὲδλ, ᾿1δὰ ὑπόλειμμα, πσαράϑες αὐτὸ ἐγώπιόν σα χαὶ φάγε, ὅτι εἰς 

μαρτύριον τέϑειταί σοι παρὰ τὰς ἄλλες, ἀπόχνιζε" χαὶ ἔφαγε Σαϑδλ μετὰ Σαμεὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐχείνη. Καὶ κατέξη ἐχ τῆς Βαμᾶ εἰς τὴν πόλιν" χαὶ διέςρωσαν τῷ Σαδλ' ἐπὶ τῷ δώματι, καὶ 

ἐκοιμήϑη. Καὶ ἐγένετο ὡς ἀγέδαινεν ὁ ὕρϑρος, χαὶ ἐκάλεσε Σαμϑὴλ τὸν Σαδλ ἐπὶ τῷ δώματι, 

λέγων, ᾿Αγάςα, χαὶ ἐξαποςελῶ σε" χαὶ ἀνέςη Σαᾶλ, χαὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς χἀαὶ Σαμεὴλ ἕως ἔξω. 

Αὐτῶν χαταξαινόντων εἰς μέρος τῆς πόλεως, χαὶ Σαμδὴλ εἶπε τῷ Σαδλ, Εἶπον τῷ γεαγίσχῳ, χαὶ 

διελϑέτω ἔμπροσϑεν ἡμῶν" καὶ σὺ ςῆϑι ὡς σήμερον, καὶ ἄχεσον ῥῆμα Θεδ. 

οὶ. Ἰδραήλ] Ρτϑοτηϊτξ. τε 195 93. ΟΟΠΡΙΪ. καὶ τῆς φυλῆς 
“-Βενιαμῖν] και καὶ τατρια με ολιγοςη παρα πασας πατριὰς τὸ Βενιᾶ- 

μὶν 19, 1ο8. ἔς, ὨΙἢ ὑπερ πασας τας πατριᾶς, 82. ἢς, πῇ Βαινιᾶ- 

μιν, 93. ὥς, πἷῇ τὼς πατριὼς, Οομρρὶ. καὶ τῆς ἐλαχιςῆς φυλῆς ἐξ 

ὅλης ἀρχῆς Βενιαμίν Ατηλ. 1. Αγπ). Εά. τῆς ἐλαχίςης) α τῆς 

δῖαν. ἐξ ὅλε σκήπΊρου] εξ ολης φυλης ἐς. λα σχήπίρε 5ϊαν. Οἴτορ. 
σκήπῖρε Βενιαμίν] σκηπῖρε Βενιαμειν; καὶ ἡ πάτρια μα ἐλαχιςὴ τταρα 
“ασᾶς τας πατριᾶς Βενιαμειν 29. ΑἸά. σχήπῆρε Βενιαμὲν, καὶ πατρά 

με ἐλαχίςη ὑπὲρ σπάσας ττατρὰς Βενιαμίν Θεοῖς. ς, πἰἢ Βενιαμίν, 
δὰν. Μοᾷ.  βενιχμίν] - καὶ πατράώ με ἐλαχίςη ὑπὲρ 'σάσας 
ὐατρὰς Βενιαμίν 8ιαν. Οἶτο,. ἐλάλησας] ἐλάλησα 344ς. "πρὸς 
ἐμὲ] προς με ς ς, 64. 74.993» τού, τοϑ, (110. εχ ἐπηεῃά.) 134, 144. 158, 

24ς, 246, 447). ΟΟμΡ]. ΑΙά, ΑΙεχ. κατῶ τὸ]  καΐα 1ς8. 
τς ΧΧΗ. Σαμκὴλ--ἰσήγαγεν αὐτὲς] Σαμεὴλ αὐες καὶ εἰσηγάγεν 
44. τὸ κατάλυμα] -[- αὐτὰ 82, 93. 1το8. Ατῃη. Εά, ἔϑετο αὐ- 
τοῖς] ἐταζεν αὐΐοις το, 82, 93» τοϑ. Οοπηρὶ. αὐτοῖς] αὐτῆς 245. 
αὐτες 247. ἐκχεὶ τόπον] κα ἕκει ΧΙ, 44) ς2, ςξ, 6, 645) γ19 74, 82, 
93; 1ού, τοϑ, 119, 120, 123» 134) 1445 158) 436, 242, 2445) 245) 

246, 24). Οσπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. Ασηὰ. Ἑἀά. δῖαν. Οὐἶτος: 

ἐχεῖ τόπον ἐν τορώτοις] ἐν τρωτοις τόπον 19, 121. ἐν πρώτοις ὅζο. 
δά ἢπ. ςοπ).} ἐν τοῖς τριάκοντα χλητοῖς πρῶτον Ἰτεπ. δἀν, Ἡτεῖ, 

Σ 16. 1. σᾶρ. τς. ἐν πρώτοις τῶν κεκλημένων] ἐπὶ τοὺς κεκλημένους 
Αστη. τ. Ασα. 4, ἐν πρώτοις κεκλημένοις δῖλν. ὡσεὶ ἑδδομήκον- 
τα] εἰς εδδομηκοία 121, 244. ὡσεὶ ἑδδομήκοντα ἀνδρῶν} ὡσεὶ ἂν 
ἱδδομήκοντα ἀνδράσι Αττι. τ. Απτη. Εά. 8ιν, ἔδδομήκοντα] τρι- 
αχοντὰ τό, χ46. (οΙηΡΪ. 

ΧΧΙΗ. εἶπε Σαμεὴλ] Τι. 244. Δός μοι} κα μοι 121. ἣν 
ἔδωχα σοι] α 6, 246. ἔδωκα} δεδωκα 64, 144, 24ς-.- ἣν εἶπά 
σοι} ΧΙ. καὶ εἰπόν'ισοι 195 82, 93) 1το8. καὶ εἰπαὰ σοι 247. περὶ 
ἧς εἶπα Αγ. 1. Ατπι. Εἀ. καὶ περὶ ἧς εἶπά σοι ϑῖαν. Μοίᾳ. 
να!} ϑήναι 93. τού, 24ς. ταρὼ σοί ] παρὰ ἑαυτῷ ϑ[λν. 

ΧΧΙΨΝ. Καὶ ἥψησεν---κωλέαν] εἰ εοχὶ! φοφιμς ἐτὴς οἰ ψμοά (με 
ἡρίιαι ὅ5γτ. Βαν- Ἠεῦδσ.  ἥψησεν] ηἡψησεν καὶ ηρεν ΧΙ. πρὲν 10, 29, 
42, ξ.,) κό, 64) γ1,) 82, 93, 1οΌ, 119, 1239) 1445 118, 216, 242, 244, 
245. Οοπηρὶ. ΑἸ. ας. Ν]ς. ηἡγεῖιρεν 246. ὕψωσεν ἴῃ οἰιαταέϊ, τηΐ- 
τοῖς Αἰεχεη  χωλέαν] -- καὶ τὸ ἐπ᾿ αὐης το, 44, 74» τοῦ, 120, 134» 
246. ΔΙ4. ΑἸεχ. κωλαιαν τό, 64. κωλαιὰν καὶ τὸ ἐπ᾿ αὐΐης 82, 93» 

τοϑ. Οοπιρί. κολεᾶν 144) 245. κχολαιαν καὶ τὸ επ᾿ αὐτῆς 247. 
Ἕ καὶ τὴν σύζευξιν ἢ ἀμφ᾽ αὐτὴν Ατην. τ. Ατπι. Ἐά, τυαρέϑηκεν 

᾿ αὐτὴν] τάρεϑηκεν αὐτοῖς 247. ἐνώπιον Σαὲλ]) ενωπιον Σαμεὴλ 19, 
ς2) 1ο8, 536,42, 247. Οαἴ. Νίς. τῷ Σαδλ Οεοτρ. δῖαν. καὶ εἶπε 
Σαμεὴλ τῷ Σαὲλ] καὶ εἶπεν ἀντῳ 44. ατ44. καὶ εἶπεν Σαμεήλ Σα- 
μεῆλ (Βς) 236.Ἡὀὄ τῷ Σαὲλ] Σαὲλ, 'π νοζδηάϊ οαἴυ, 119. λα τῷ 
244. ὑπόλειμμα) μαρτυριον 10, (6. αὐἀίοτῖρι, ἐπ τηᾶγρ.) 85, (93. 
Δ τ δέταγ ἴῃ τηᾶγρ. πιδηὰ2 οἱ νἹάσταγ, 4114 υπολιμμα.) τοβ. Ὑεοάο- 
τεῖ. Ὁ. 17). ἴθ τ Ἀδς. τὸ υπολειμμα 445) 74, τού, 120, 134. ΤΟπΡΡΙΪ. 

Αἰά. νπολειμα 242. υπολιμμα 24ς-.- παράϑες αὐτὸ] σὰραϑες 
αὐτω 24. κα ἄντὸ 247. 8ῖλν. καὶ σαράϑες Θεοῖς. ἐνώπιόν σου] 
ἐνώπιον ἑαντῷ δὶλν. φαάγε--π“αρὰ τὸς ἄλλες] εοπιδάε: φεΐα ἱπ {6}: 
τἱπονέπμι αὶ βορεῖο ροίέμπ οἱ εἰδὶ Ἡείγ ἢ. ὅτι εἰς μαρτύρ. τεϑ-. σοι] 

ὅτι μαρτύριον ἴγαι σοι Αττη. τ. Ατπι. ΕΔ, ὅτι σε χάριν ὑπελείφϑη 
δῖαν. Οἴἶτοξ. φυία {ε ἱπάμῆτία βγυαίμηι οἱ εἰδὶ Ψαϊσ. εἰς μαρ- 

τύριον] εἰς μαρτυριαν τς8. Αἴεχ. τέϑειται) τεϑεςαι ΠΠ1. τέϑηται 

τΟοιρί. τέϑειταί σο}} παρετεϑηκα σοι 19. τεϑηκὰ σοι το, 
-τίϑειταί δξοι παρὰ τὰς ἄλλες} τίϑωται σοι: παρὰ τῇ λαδ ([) 93. 

ϑεῖ- 

παρὰ τοὺς ἄλλες] παρὰ τῇ ανϑρωπε 11]. παρὰ τε λαὰ ΧΙ, 20, 20, 
ξ2, ες, 64, 71, 82, 1οϑ, 119, 121) 123) 144) 148, 236, 242, χ4ς, 

446. Οοπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. σαι. Νῖς. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἰς. τοαρ᾽ αὐτοις 
αλλες 247). παρὰ τῷ λαῷ Δτιη. 1. Ατηϊ. Εά, παρὰ τὸν λαὸν ϑ8[ᾶν. 
Οἷἶτονρ. ἀπόκνιζε] αποκνιζει 111, 93. κα 24ς. ἔφαγε Σαὲλ] 
α Σαβλ 242. μετὰ Σαμεὴλ] μετα τ Σαμεξὴλ τε8β.. μετὰ 
Σαμκὴλ ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη} ἐν τὴ ἡμέρα ἐχεινη μετα Σαμδὴλ 24ς. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἰκείνῃ] ἐν τῇ ἐχείνῃ ἡμέρᾳ Οἴφογς. 8[αν. 

ΧΧΥΡ. ἐκ τῆς Βαμα] ἐξ ὑμῶν πιεπά. Θεοῦ. Βαμᾶ] Βαμᾶν 
ΧΙ, εἰς τὴν τῦλιν] ἐν τὴ πόλει 11, ΠῚ, 74) τού, τ2ο, 121, 134» 
247. αὶ 44. καὶ διέςρωσαν --ἰκοιμῆϑη) “ιανέιφμε δαμῖ, εἰ ἀἰογνπίοῖρ 

ἐπ βἱαγίο Ψεῖας 1,Αῖ. ἴῃ Μ|55. (οι. εἰ σε. διέςρωσαν] ἐξρω- 
αν τ9, τύ, 82, 93, τοϑ, 246. (ΤΟπιρ]. διεγρωσεν ςς, 436, 242. (Αϊ. 
ΝΙς. ἐπὶ τῷ εν τῷ 645 144. κα τῷ 244. ἐπὶ τῷ δώματι] ἐπι 

τα δωμαῖος Ἂς. 
᾿ΧΧΟῚ. ἐγένετο] α 44. εγενηθὴ 123) 236, 242. (Αἵ. Νίς, ὡς 
ἀνέξαινεν ὁ ὄρϑρος] ἐν τῷ ἀναβαίνειν τὸν ὄρϑρον Απτῃι. τ. Απη. Ἐά, 
ὃς ἤγγισεν ὁ ὄρϑρος ϑῖαν. καὶ ἐκάλεσε] αὶ καὶ 445 93. Αγ. 1. 
Απη. Ἑά. αν. Οἶτοσ. καὶ ἐκάλεσε Σαμεὴλ τὸν Σαὲδλ] καὶ ἐλα- 
λησε Σαμβηλ τῶ Σαξλ 19, τοβ. ΟοπΙρὶ. ἐπὶ τῷ δώματι] ἐν τῷ 
δωματι {ἀρεγίοτῖρε. 119. ἐπὶ τὰ δωματος 247. ἐπὶ τοῖς ϑώμασι 
᾿Αχπι. 1. Ασηϊ. Εά. ἔκ τῷᾷἜ δώματος τῷ γραδδαάτε (εκ Μίατίο ἰρδ) 

ϑ8αν. Οῆτορ. λέγων] χαὶ εἰπὲν 44) 74) τού, 120, 128. ΑΙά, 
12: καὶ λέγει Ατπι. τ᾿. Απη. Ἑή. καὶ ἔλεγεν ΟΘεοτρ. ϑίαν. 

᾿Ανάςα] ἀαναςηϑι 64, (ττ9. {πρετίοτίρι.) τ44) 244. ΑἸά. ανάξα τὸο- 

ρεύξ Ατήν. σ. Ασηι Ἐά. καὶ ἐξαποςελῶ σε] καὶ εξαποξελλὼ δὲ 

1:8. α καὶ ϑῖαν. Οὗτος. καὶ ἀνέςη---ἕως ἔξω] και ἀνεςη καὶ ἐξηλ- 
ϑοὸν εως ἐζω 44. Σαδλ])] μαθεῖ ἴῃ οβαγδέξ. πηΐπογε ΑἸεχ. 
ἢλϑεν] - Σαὲὰλ ΑἸεχ. 
αὐτῷ ἔξω ὅ8ϊαν. Οἴἶτορ. 
Οεογρ. δ8ϊαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΨῚΙ. Αὐτῶν] καὶ αὐων ςτ6, τοβ. αὐτων δὲ 246, 247. Οεοτρ. 
δῖαν. Αὐτῶν καταξαινόντων] Καὶ ὡς κατέξαινον αὐτοὶ Ατπι. τ. 
Ἄσχηι. Ἐά. καταβαινόντων] καταβξένοντων 242. εἰς μέρος] εἰς 
ἄκρον 82, 93. (τοϑ. πιᾶγρ. υπ ἘΔ.) εἰς μέρος τῆς πόλεως] εἰς ἀκρον 
τῆς πολεως 10. ΟΡ. καὶ Σαμεὴλ εἶπε] και ἐξειπε Σαμεηλ 10. 
καὶ εἰπε Σαμδηλ 93. καὶ ἐξ εἶπε (ἢς) Σαμεὴλ τοΒ. καὶ Σαμεὴλ 
εἶπε τῷ Σαὲλ] καὶ εἰπε Σαμεηλ 82. λέγει Σαμεὲλ τῷ Σαδλ Αἴ. 1. 
πη. Εὰ. καὶ εἶπε Σαμοὲλ πρὸς Σαοὺλ ΟΘεοτρ. ἔς, πἰῇ Σαμοὴλ, 
ϑίαν. Οἴἶτορ. ἔς, πἰῆ Σαμουὴλ, 5ϊΑν. Μοίᾳ. τῷ" νεανίσκῳ} τῷ 
τοαιδαριῳ 44. Οοπιρὶ. ΑἸά. ῥγροπηῖσε, τῶ παιϑαριω 74, τού, 120, 134. 
τῷ παιδαρίῳ τῳ μετ᾽ αυτε 24). καὶ διελϑέτω] καὶ πιαρελϑέτω 44. 
καὶ διλθατω 121. ἔμπροσϑεν ἡμῶν] - καὶ διηλϑὲε 247). - ἰάσπὶ 

ἰηῖοῦ ὑποὸς ΑἸοχ. καὶ σὺ] συ δὲ 82, 93, 1οϑ8. Οοπρὶ. α σὺ 
Οεοῦρ. καὶ σὺ ςηϑι ὡς σήμερον] καὶ σὺ ςῆϑι σήμερον ἐνταῦϑα 
Ατσῃ;. 1. Ατῃ. Εά, σὺ ςἤϑι ἐνταῦθα μικρὸν 8᾽ν. Οἴτορ. ἠπ σωίεης 

Μιδε ρακίρεν Νυῖϊς. ὡς σήμερον) δὲ σήμερον το, τοϑ. ΟοΙΡΙ. 
ὡὠσήμερον (ἢ) 242, κως 244. ἕως σήμερον ΑἸά. καὶ ἄκεσον 
ῥῆμα ΘεΣ] καὶ ἄκεσον ἐντάλματα τὸ Θεξ. Αγ. 1. Αγ. Ἐά. κα 
ἐπιὸν εἰόὲ σεγόμηι οναῖπι, Μαὶρ. ἄκεσον] ἀκουζον σοι ΧΙ, 29, 

ξς) 64, 71, 74), τού, 120, 123» 134) 1ς8, “16, 244. Α]ὰ. ΑΙοχ. Οαϊ. 
Νῖὶς. ακουςὸν σου 44. αἀκουζὸν σοι σοιησὼ ζᾶ, (110. 6χ οἰηεηά.) 
144. ακδρὸν 242. -Ὦ σοι 24ς. ἀκερὸν πεοιήσω σοι ϑῖλν, Μοίᾳ. 
ΘεΣ] Κυρίᾳ 64) 134, 144. ΑΙά. 

καὶ ἐξ- 
καὶ Σαμεὴλ ἕως ἔξω] καὶ Σαμοὴλ μετ' 
ἕως ἔξω] α ἐως 134. Αἴ. :. πὰ. Εά. 

ΚΕ Φ.ΙΧ, 

22. 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

κεῷ. ΣΧ. Ι ' 

ι. ΚΑῚ ἔλαξε Σαμδὴλ τὸν φαχὸν τᾷ ἐλαίου, χαὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ, καὶ ἐφίλησεν αὖ- 
τὸν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐχὶ χέχριχέ σε Κύριος «εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτῇ ἐπὶ ἸΙσραήλ χαὶ 
σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ 'Κυρία, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐχ χειρὸς ἐχϑρῶν αὐτῶ: χαὶ τῶᾶτό σοι τὸ σημεῖον, 

3. ὅτι ἔχρισέ σε Κύριος ἐπὶ χληρονομίαν αὐτϑ. εἰς ἄρχοντα. Ως ἂν ἀπέλϑης σήμερον ἀπ᾽. ἐμᾶ,. καὶ 
εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις. Ῥαχὴλ ἐν τῷ ὄρει Βενιαμὶν ἁλλομένους μεγάλα" χαὶ ἐρδσίΐ 
σοι, Εὕρηνται αἱ ὄνοι ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν" χαὶ ἰδὲ ὁ “πατήρ σου ἀποτετίναχται τὸ ῥῆμα “τῶν 

3. ὄνων, καὶ ἐδαψιλεύσατο δ ὑμᾶς, λέγων, Τί “ποιήσω ὑπὲρ τῷ υἱξ μου; Καὶ ἀπελεύση ἐκεῖϑεν, 
χαὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς βαξῶρ, καὶ εὑρήσεις ἐχεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναξαίΐνοντας πρὸς τὸν 

Θεὸν εἰς Βαιθηλ, ἔνα αἴροντα τρία αἰγίδια, καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγ[εῖχ ἄρτων, καὶ ἕνα αἴρου]α 
4. ἀσχὸν οἴνου. Καὶ ἐρωτήσεσί σε τὰ εἰς εἰρήγην, χαὶ δώσουσί σοι δύο ἀπαρχὰς. ἄρτων, χαὶ λήψη 
5. ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰς τὸν βενὸν τ Θεδ, δ΄ ἐς!» ἐχεῖ τὸ ἀγάςε-. 

μὰ τῶν ἀλλοφύλων’ ἐχεῖ Νασὶδ ὁ ἀλλόφυλος" χαὶ ἔςαι ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐχεῖ εἰς τὴν πσόλιν, χαὶ 

Ι. Καὶ ἔλαβε] Καὶ λαξὼν 5ῖλν. ἕλαξε Σαμμὴλ] ἐλαδεν οΣα- ὅτι μεγάλα μεγάλα ἀλλήσονται Ατπι. τ. ᾿Απη: ἘΔ. τεϑειμένες με- 
μϑηλ 74- τὸν φακὸν τῷ ἐλαίου] τὸ σκεῦος μετ᾽ ἐλαίου 58᾽Δν. τὸῇ χάλους ϑῖαν. Οἷἶτορ. μεγάλα] μεγάλως 347. Εὕρηνται αἱ 
ἐλαίου] μέϊα τε ἐλαια 2471. ἐπέχεεν] καΐεχεεν 19, 82, τοϑ. Οοπηρί. ὄνοι] οὐχὶ εὕρηνῖαι αἱ ὄνοι ; δῖαν. Οἶτορ. αἱ ὄνοι ἃς] οἱ ὀνοι ἐς 44. 
ἐφίλησεν) κατεφιλῆσεν 14:1. ἐφίλησεν αὐτὸν} ἐφιλησεν αὐτῳ 247. ἃς ἐπορεύϑητε ζητεῖν} ἐν αἷς σὺ ἐν τῷ φῥητεῖν ἧς Ατιι. χ. Αται. Ἐά. 
αὐτὸν καϊεφίλησεν ὙΒβεοάογες. Ο.. 18. ἴῃ τ Ἀερ. καὶ εἶπεν αὐτῷΞ ἐπορεύθητε] ἐπορευϑὴς 93,247. καὶ ἰδοὺ] καὶ ἰδὲ Αγ. τ. Ατσπι. Ἐὰ, 
α αὐτῷ Οεοις. ϑϊαν. Οἴτος. Οὐχὶ--ἔχρισέ σε] Οὐχὶ ὅτι κέχρικξ ὁ πατήρ σε-- δι᾽ ὑμᾶς] οτι αποτετιναζῖαι ο πατὴρ σε τῶν ὀνων τὸ 

«σε Οομρρὶ. Οὐχὶ κέχρικέ σε] οτι ἐκέχρικε σεῖο. οτι χεέχρικεσὲ ρῆμα, καὶ ἐτῶν ϑαθμβο νη ἐν περι υμὰς 247. ὁ πατήρ σε 
ον} 29, 545 56, 82, 93» 108, 144, 246. ΑΙά. οτι κεχρικε σὲ σήμερον 244. ἀποτετίναχἼαι] αἡδοτετινακται ο πατὴρ σου 44.) τού, 120, 134. ΑἸεχ, 

᾿ς κδκ κεχρικὲν σε44ς. κέχρικέ σε] ἔχρισε σε 74. υἱ νἱάεῖι. Κύ- ὀποτετιναγμένος τσατήρ σου Ατπι. τ. Αττη. Ἐά, τὸ ῥῆμα] ἀπὸ τὴν 
ρι05} ὁ Κύριος Οεογα. εἰς ἄρχονϊα 15} κα εἰς )γη.- κ΄21. εἰς ἄρ- φροντίδα (ῆς) 19. τὴν φροντίδα, 82) 93») 1ο8. (τυρὶ. καὶ ἐδαψι- 

χόντα τ᾿ - Ἰσραήλ] ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτῷ εἰς ἄρχοῆα" καὶ ἐπὶ τὸν λαὺν λεύσατο!] ἐπιμελεῖται ΑΥπι. τ. Ατηι. ἘΔ. καὶ λίαν ἐπιμελεῖται δῖαν. 

αὐτὰ Ἰσραήλ Απτ. τ. ἐκὶ τὴν κληρονομίαν αὐτῷ ἄρχρηϊα" καὶ ἐπὶ τν ἸΜΜοίᾳ. ἐἰδαψιλεύσατο δὴ ὑμᾶς} μεριμνᾷ περὶ ἡμῶν το. ἄς, εἰ 
λαὸν αὖτῷ Ἰσραήλ Αστα. Ἑά. εἰς βασιλέα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτῷ ἐπὶ Ἰσραήλ ὑμῶν, 82, 93. τοβ, ΟΟπιρὶ. φροντίζει τσερε ὑμῶν ςς, τό,246. δὲ 
Θεοῖς. εἰς βασίλειαν τῷ λαῷ αὐτῷ τὴν ἐν Ἰσραήλ δῖαν. ἐπὶ Ἰσ. ὑμᾶς] περὶ ὑμῶν Ατῃῃ. 1. Αι. Ἐ4, ὑμῶν χάριν δῖαν. Μοίᾳ. λέ- 
᾿ ραῇλ] ἐπὶ τὸν Ισραηλ ΧΙ, τ21τ. ΑἸ. κα ἐπὶ 64) 134)144,347. τὸν στ ων) καὶ λέγες Αττη. 1. Απη. Εά. ὑπὲρ τοῦ } Ἰσερι ΤῈ 1, 82, 93, 
ραηλ 93». 198. καὶ σὺ ἄρξεις] α συ 247. καὶ σὺ τορῶτος ἔσῃ ϑ8ιλν. 108, 123. Οοπιρί. νἱᾷ με] υἱᾶ τῇ αὐτῷ (ϑ!ανοηϊίπι. ῥχο με) ϑἴαν. 
Οἴἶτορ. ἐν λαῳ] εν τῳ λάῳ ΧΙ, 93, 1ο8, 247. ΑΙά, ΠδΡεῖ ἐν ἴῶ σῃ-ὀ ἈΟἷἶτορ. 

. ταέξξ. ταῖμοτε ΑἸεχ. λαΐ Ατπὶ, τ. Ασπὶ. ἘΔ. καὶ σὺ σώσεις] α συ ΧΙ, 11. -Καὶ ἀπελεύσῃ) καὶ απέλευσει (ουτι ἢ ἴωρες υἷε, (125. 11.) 
οἰ 44. 55, τό, γ1) 74, 82,).1ο6, 121, 133) 134γ.1ς8, 236, 24) 246,24). 93. καὶ ἐπέκεινα] καὶ ἐπέκειν (Π0) 242. κα ἐπέκεινα Οοἀά. αἴης 
Αἰά. Αἰεχ. (δὲ. Νίο. ἄττηῃ. τ. ἄτα. Ἐά. δῖαν. Οὗτος. - σώσεις) σωσης 4 ϑεγρί!. ἥξεις} ῥγοεπῖττ. καὶ 93) τοϑ, 123,42. Οοιηρὶ. Αππ.. 1. 
242. αὐτὸν 29} αὐτοὺς Θεοῖσ. ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν αὐτι} ἐκ χε. Ἀπῃ, ἘΔ. τορευσεις 1ς8. ἕως τῆς δρυὸς} ἐπι τῆς δρυος 547- 

ρος αὐτῷ κυκλωθὲν 19. ἤς, πἰῇ κυκλόϑεν, δ’αν. ἐκ χειρος αὐτεο Θαβὼρ] τῆς ἐκλεχτῆς 10) 829 93. ἐχλεέχτὴς (1π πιᾶγρ. Θαξωρ) τοϑ. 
({ρρίετυς ἴῃ ππᾶγρ. ἐχχτρων) κυκλοϑὲν 242. ἐκ χειρος αὐτὰ ἐχϑρῶὼν Ὁ τῆς ἐκλεχτῆς 246. ῥγβεηιῖῖ. τῆς Οοπιρ. Θηδὼρ Ατηι. 1. (Αγπ. 
χυκλοϑὲν 246. ἐκ χειρῶν ἐχϑρὼν αὐτῷ κυκλόϑεν Αστη. :. Απῃ. Ἐά, Ἑά, ἱπ τιᾶγρ. εἰ Θαξώρ.) Φαδὸρ δῖαν. Οἶτορ. τρέϊς ἄνδρας] Τι. 

τς ἔχϑρῶν αὐτοῦ} -Ἐ κυκλοϑὲν 11, ΧΙ, τύ, 64, 71) 119, 1219 128.) 144, Απῃ. ἘΔ. ἀναβαίνοντας] οἱ ἀναθήσεσι Ατη, 1. Ατήι. Ἐά. πρὸς 
΄ σρϑ, 544. ΑΚΙ. Αἰεχ. (δὲ. Νίο. σδοῦρ. εχϑρον χυκλοϑὲν 44) τού, τὸν Θεὸν] α τον 244,)247. εἰς ΒΑιϑὴλ] ἐν Βαιϑηλ 74. εἰς Βεϑηλ 

134.  κυκλωϑὲν ς2. -Ἐ τῶν κυχλοϑὲν ςς. ἐχίϑϑῦρων κυκλοϑὲν 743. 18. δῖαν, εἰς Βηϑὲλ Αγηι. τ. Αὐπι. Εά. εἰς Βεϑὲλ Θοοῦρ. ἕνα 
των ἐχϑρὼν αὐτῷ κυκλοϑὲν 93, 1ο8. εἐχϑρου κυχλωϑὲν 120. ἐχϑρου αἴροντα] ριεπει. καὶ Οθούρ. καὶ ἕνα ἄγοντα ϑίαν. Οἷἶτοξ. ἕνα 
αὐτὰ κυκλωϑὲν 245. τῶν κυκλοϑὲν εχϑρων αὐε 24)ώ.. καὶ τῶτό ἄγοντα ϑῖαν. οί. ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια, καὶ] λ ςό, ο46. 
σοι] κα σοι 44. καὶ τοῦτο ἔγαι σοι Αἴτὴ. 1. Ατπ). ἘΔ. κα καὶ δῖαν. τρία αἰγίδια] τρεῖς ἐριφας 10, 84, 93, 1οϑ, 1ς8. (οπιρὶ. Οεογς. 8[αν, 
Οἴἶτορ. τὸ σημεῖον] α τὸ Αττα. τ. Απῃ. Ἐά, 8ιαν. Οἴτορ. εἰς ση- τρια αγγειδια 244. ἐρίφες τρεῖς Αττι. τ. Αππ. Ἐ4. καὶ ἕνα 1] 
“μεῖον Οεοῖφ. ἔχρισε] κεχρικε 29, 44.» 459 56, 71), 745 82, τού, καὶ δεύτερον Οφοῦς. δῖαν. καὶ ἕνα τ" --Οἰσκὸν οἶνου] καὶ ενα αι- 

« χοβ, τἴρν 123, 148, 236, 24ς, 246, 247. ΑΙεκ. (δῖ. Νῖς. Χχεχρῆχε ρβοντὰ ἀσκὸν οἱνξ καὶ ἐνῶ αιβοντῶ τριδ αγίεια αρτῶν 105) 82,93. χα! 

93. 134.- ἔχρισέ σε Κύριος] Κύριος ἔχρισέ σε Αττα. τ. Αἰτη. ἘΦ, ετερον τρια αγίεια ἀρτῶν καὶ ετερον ἄσχον οἰνᾷ 44. καὶ ἐγᾶ ρήβοντα 
ἐπὶ κληρονομίαν] ἐπικληρονομίαν (40) 244. ἔπι κληρονομιᾶς 2427. ἀὔκον οἶνε, καὶ ἐνῶ αἱρούϊα τριῶ αγγειῶ (ἀπ πηᾶγρ. κολύρρ) ὥρτῶν τοϑ, 

ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα εἰς αρχονϊα ἐπι τὴν κληρονομίαν καὶ ἕνα 25} καὶ τρίτον Οτοτς. ϑ8ιαν. καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἶνον]. 

αὐτε 19) 82) τοϑ. (ὐοπιρὶ. ὥς, πε τὴν, 93. εἰς αρχονἷα ἔπι τὸν καὶ αἱροντὰ τὸν ἐτέρον ἀσχον οἱν8 242. ἀσκὸν} τὸν ἀσκὸν 246. 

λαον αὐτὰ ἐπι Ἰσραηλ εἰς αρχονἾα τοό. αὶ Αστῇ. :. Ασίη. ἕΕάβ. αὖ-ὀ ὠἰσκὸν ἕνα Ατπι. 1. Απη. Εα, ὶ 

τῷ βη2].] αὐτῶν 247. ΙΝ. Καὶ ἐρωτήσεσί σε] ἐρωτήσεσι γὰρ σὲ ὙΒεοάαχεί. Ω. 19. ἱπ 

11. Ὡς ἄν] ὡς εαν 93, τοᾶ. ὦ ἄν ((.) 242. ργατῖι. καὶ 1 μος. ἐρωτήσεσι] ἐρωτησοῦϊαι τις-8, ἐρωτήσεσί σε] ἐρωτωσιν σε 
Ὁέορ. ὠπέλϑης] ἐπέλθης 44. π᾿ ἐμ} ἐπ᾿ ἐμὲ. 4. καὶ 44ς. τὰ εἰς εἰρήνην] εἰς τὴν εἰρήνην Ατπι. 1. Αγην, Εά, εἰς εἰρή- 

εὑρήσεις} κα και 82, 93, 1ο8. Αττῃ. τ. στη. Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. πρὸς νην] προς ειρηνὴν 24). δϑώσασι σο!} δωσωσιν σοι 24ς. δύο ἀπ- 

τοῖς τάφοις} τῦρος τῳ ταφῳ 44- ὥρος τὸν ταφον 247. Ῥαχὴλ] αρχὰς] κα ὄνο το, 82, 93. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷξ, δύο ἀπαρχὰς ἄρτων] 

Βαιϑηλ τοι. Ῥαχὶλ Αἴτη. :. Απῃ. ΕἘά. Ῥαχαὲλ Θεοῦ. ἐντῷ δυο αρτας ἀπαρχων 44, 74, τού, 120, 134. ἀπαρχας αὐτῶν τοβ, 
ὅρει] ἐν τοῖς ὁριοις 19, τό, 82, 93ν 246. (οπ!ρ!. ἐν τῷ ὁρίῳ 71) 1.8. ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν] ἐκ χειρῶν αὐτῶν Ατγπ;, τ. Αγπὶ. ἘΔ, δίαν. ἐκ 

(ΑΙεχ. οὐπὶ ὁρίῳ ἴπ οδαγαές. πηΐποσς) ὀὠ ἐν τῷ ὄρει Βενιαμὴν] ἐν ὁρίοις τῶν χειρῶν αὐτῶν Οφοτρ. --- 

Βινιαμὴν ἐν Σιλὼμ ἐν Βακαλαϑ' δίαν. τῷ ὕρει Βενιαμὲὴν] τοις ὁρίοις Ν. μετὰ ταῦτα] 44. εἰς τὸν βανὸν] εἰς τὸν οἰκον 144. εἰς 

Βενιαμιν μεσημξριας (ἴῃ πιᾶγρ. ἐν Σπλω Σμαακαλαϑ) τοδ. ὅρες τὸν τὸν βενὸν (Ω5) 245. ββενὸν] εταίιιπο, {ιρογίοτ. οἶκον 119. οὗ 

Βενιαμὶν] ορει τῳ Βενιάμιν εν Σηλω εν Βακαλαϑ ΧΙ, 64, 144. ἔς, εἰ τε ἐριν ἐκεῖ τὸ ἀνάςεμα) ὅ ἐςιν τὸ ἀνάςημα ΧΙ. ἐςιν ἐκεῖ) α ἐχεῖ 93. 

Βενιαμιν, 74» τοῦ, 120, 134. ἔς, πἰῇ Βακαγαϑ', τα3. ΟΑΐ, Νίς. ἧς, ΑἸεχ. Απη. τ. Αχτῃ, Ἐά, Οφογρ. 5αν. τὸ ἀνάξεμα τῶν ἀλλοφύ- 

οἰ ἐσηλὼ, 242. ἔς, ηἰ εν Σηλωμ, 244. Βενιαμὶὲν] -ξ- μεσημδριας λων] υποῖβ ἱποϊυάϊς ΑἸεχ. ἀνάςεμα) ἀνάφημα τοϑ. Οοπιρὶ. ΑἸά. 

.χρ, τό, 82, 93) 246. (οπιρί. - ἐν Σηλωμ Βακαλῶ 29. “Ἐν Σηλω ΑἸεχ. (αἵ. Νις. ἔἕκεῖ Νασὶδ ὁ ἀλλόφυλος] κ.247. (ομΡ]. Αγηι. Σ. 

ἐν Βακαλαϑ' 44, 119, 236. ΑἸά, -ξ ἐν Σηλω ἐν Βακαλλαϑ ςς. τῷ ΑἌἈσιῃ. Εά. ὅτι ἔκεῖ ἐσὶ λαοῦ κεφαλὴ τῶν ἀλλοφύλων Οεοτρ. ὅτι ἐκεῖ 

Βενιαμιν 247. τῷ Βενιαμεὶν ΑἸεκ. Βενιαμὶν. ἀλλομένους] Βενιαμὶν ἐρὴὶ ςαϑμὸς (ψβαεῖνα) αὐτῶν ϑῖαν. Οἶτορ. ἐχεῖ ἀρχαὶ τῶν ἀλλοφύλων 

ἐν Σηλῶ: ἐν Βακαλὼϑ' ἀλλομένες (ἢς) .2. ὡλλομένους μεγάλα] ϑίαν. Μοίᾳ. κὐὶ οἱ βαιίρ ῬΑ λίπογαπι ψυᾷ. Νασὶ δ] γασημ 
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ρὸ φ ρο ρΦ Ἂν» 3 ΄ : Ὰ, ξ΄ 

ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν χαταξαινόντων ἐχ τῆς Βαμᾶ, χαὶ ἔμπροσϑεν αὐτῶν νάδλα, χαὶ τύμ.- 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ἡ αὐλὸς, χαὶ χινύρα. καὶ αὐτοὶ τεύοντες. Καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρίε πάγον, χαὶ αὐλος, χα! χιγυρα, χαι ἄυτοι προφῆ . Ἶ 

ὶ ᾿ αὐτῶ ὶ ςραφήση εἰς ἄνδρα ἄλλον. Καὶ ἔςαι ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα 7 χαὶ προφητεύσεις μετ ἄὐυτων, Χὰϊ! (Ρ Φησὴ εἰς β . 
6 : ΖΦ ΝΥ Ἁ " ἃς 7 »).: 

ταῦτα ἐπὶ σὲ, ποίει ππᾶντα ὅσα ἐᾶν εὕρῃ ἡ χείρ σου, ὅτι Θεὸς μετὰ σᾶ. Καὶ χαταδήση ἔμ.-. 8. 
φ᾿ ε ΄ Ὺ΄ς ΄ 3 ΄ 

προσϑὲεν τῆς Γαλγαλ, χαὶ ἰδὲ χαταξαίνω πτρὸς σὲ ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ ϑυσίας εἰρηνικάρ" 

ἑπ]ὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως τῇ ἐλϑεῖν με πρὸς σὲ, χαὶ γνωρίσω σοι ἃ “ποιήσεις. Καὶ ἐγενήϑη 
φῶ φῳ [φ βῷ ΓΔ » ᾿ ε . ΄ » 

ὥςε ἐπιςραφῆναι τῷ ὥμῳ αὖτ ἀπελϑεῖν ἀπὸ Σαμδὴλ, μετέςρεψψεν αὐτῷ ὁ Θεὸς χαρδίαν ἄλλην" 
"Ὁ φρο 3 Ῥ.«(ε᾿ Ξ’; ϑ ξ΄ »μ»»ν 3 ρι 3 δ Χ ΝΆ Ν χαὶ ἦλθε πάντα τὰ σημειὰ ἐν τὴ ἡμέρᾳ ἐχείγνη. Καὶ ἔρχεται ἐχεῖνσεν δ ΟΥΤΟῚ βενὸν, καὶ ἰδὰ χο-- 

ρ᾿ ρᾷ φ 9 9 ΣΝ ον ὑῇς 7 ρὸς προφητῶν ἐξεναντίας αὐτϑ' χαὶ ἥλατο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα Θεᾶ, χαὶ προεφήτευσεν ἐν μέσῳ 
ὃ φΦ0Ὁ0 ...φ-: 2} 7’ ’΄ « 9 »" δ ὃὲ »" ΄ Ν, Ἰὸι Ν δὰ Φ᾽΄Ν » 

αὐτῶν. Καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχϑὲς χαὶ τρίτης, καὶ εἶδον, χαὶ ἰδὲ αὐτὸς ἐν 
 ο “Ὃ Ω Ν Ἁ ΄ » ,Ὁ ΄ “Ὁ. Ἧ ν μῸ4 

μέσῳ τῶν πρροφητῶν' χαὶ εἶπεν ὁ λαὸς ἔχαςος πρὸς τὸν πλησίον αὐτϑ, Τί τᾶτο τὸ γεγονὸς τῷ 
ὅν 3 ΄ ΄ 9 Ὁ ὃ Ν - Ν ΄ ", 5 »οῳ υἱῷ Κίς; ἢ καὶ Σαδλ ἐν προφήταις ; Καὶ ἀπεχρίϑη τίς αὐτῶν, χαὶ εἶπε, Καὶ τίς πατὴρ αὐτὸ, 

42. ἦν ἀσεὶδ (Π.) ς6. Νασειξ 64, τ2τ. Αἰά, Νασειῷ 82. Νασιμ 
144. Νάσειμ 242. (αἴ. Νίς. ασειδ λής. εν αἀσειμ 2446. ὡς ἂν 
-- τὴν τὸόλιν, καὶ] ἐρχομένων ὑμῶν εἰς τὴν σολιν 44. εἰσέλϑητε] 
εἰσελϑὴς ΧΙ, 19) 299 55, 56, 64, 82, 93, 1τοϑ, 110, 123, 144, 18, 

236, 242, 244) 24ς, 246. (οπιρὶ. ΑἸά. (Αἵ, Νίς, Απῃ. τ. Απῃ. Εα. 

δῖαν. Μοίᾳ.Ύ εἰσέλθητε ἐκεῖ] εἰσελϑης 24). ἐκεῖ 3] α Απη. σ. 
᾿Άγπι. Ἐὰ. καὶ ἀπαντήσεις] καὶ ἀπαντήση 436...46. και απαν- 
τησει 24ς. κα καὶ Αττῃ. Εἀ. ϑῖλν. Μοίᾷ. ἀπαντήσεις χορῷ] ἀπαν- 
τησὴ χορὸς 20. ́ ς, Χορῷ] χορὼν 93. ρον 247. ἐαγηφ (σοηργεξα- 
ἴοι.) ὅγγ. Βατ- εθτ. ἐχ τῆς Βαμά) απὸ Βαμα 44. κα τῆς 242. 

ἐξιύμων Οεοῦρ. ναξλα] ναξαλ 11. αὐλαι 19. ναυλαι 44, 64, 
54, 236, 242. Οὐρὶ. ναῦλαι ξ35)71) τού, τοϑ, 123) 124, 246. ΑἸὰ. 

(κι. Νίς. ναδαια 93. αδλα; 24ς. νάδλα---χινύρα] αὐλοι καὶ 
3 ξ΄ 

τυμπανὰ καὶ κινυρᾶι 242. καὶ τύμπανον] καὶ τυμπανα ΧΙ, το,. 
295 44: 6, 64; 71, 74») 82, 93, τού, τοϑ, 110.» 120, 123,) 134) 144, 

18, 236, 242,.24ς. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. δῖ. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. 
τύμπανα δῖαν. Οἶτορ. κινύρα] κιννυρα 74) τού, 24ς. 

ΝΙ. Καὶ ἐφαλεῖται---Κυρίᾳ} ΕἸ ἀεείάει δρίγίμις Τρονεϊαὶ βιβεν 16 
Οὐ. ἴοπι. ἴ. Ρ.. 325. ἔφαλεῖται] ἀφελειτᾶι το. κατἀξήσεται 
δίαν. ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρί] τονευμα Κυριε ἐπι σε 416, 444. Οαΐ. 
Νίοσ. καὶ προφητεύσεις] καὶ τροφητεύσεις καὶ σὺ Ατηη. 1. τρο- 
φητεύσεις καὶ σὺ Ατη. Ἑά, προφητεύσεις] τυροφητευσης 1οὔ. 
μετ᾽ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐΐων 1]. ςραφήσῃ] γραφῆς γ4. ςραφησει (οοττ.) 
134. επιγραφισὴ 24:ς. ἄνδρα ἄλλον] ΤῊ. ΟΘεοτρ. 

ΥἼ1. Καὶ ἔςαι] α ἐγαι 44. ὅταν] οτε ςς. ὅτ᾽ ὧν 242. ὅταν 
ἥξε!}] τὰν ελϑὴ 195 82, 93» τοϑ. οταν ηξη (74. υἱ νἱἀεῖυτ.) 123, 
124. ὅτ᾽ ἂν ἔλϑη Οομρὶ. τὰ σημεῖα ταῦτα] ταὐύΐα τα σημεια 
44. σημεῖα ταυτα]  ταύϊα γι. ἱπὶ σὲ] ἐπι σοι ΧΙ. ποίει] 
ποιήσει 2437) 247. ποιήσεις ΑΥπὶ, τ. Αγ. Εά. πάντα ὅσα] πῶν 
ὅσον ϑῖαν. Οὗτος. ὅσα ἰὰν] οσα αν ΧΙ, 445 ἐς, 64, τοῦ, τοϑ, 134; 
1.8, 226, 24ς, 446,24). Οοπιρὶ. (αι. Νῖς. εὕρῃ] εὐρει 24ς. εὖ: 
ροι (οπρρί. ὅτι Θεὸς} οτι ο Θεὸς ΧΙ, 29, ξ6, 64, 82, 93, τοϑ, 
18, 236, 242, 24,246. (οπιρί. Αἰά. Κυριος 44. κ 24). μετὰ 
σἘ} ἐπι σὲ το. μετῶ σὲ ἐςίν Αττη. 1. Απη. Εά. 

ἼΙ]. καταβήσῃ] κααξηϑι 82, 93, τοϑ. ἔμπροσϑεν] ἐμπροσϑιν 
αὐ μα 82, 93, τοϑ. Οοτηρὶ. Αττη. 1. Ασπι. Εά, 8ιαν. τῆς Γαλγὰλ]) 

της Γαλααδ], τ2ι, 244. Γαλγαλα 44, 74, τοῦ, 120, 134. εἰς 
Γαλγαλα 82,93, τοϑ. ΟΡ. της Γαλγαλα 247. ΑἸεχ. εἰς Γαλ- 
γὰλ Ατῆι. ΄ν3 Απῇ. Ἐά. ϑΙαν.  καϊαβαίνω] ργρεπηῖτι. ἐγω ΧΙ, 20, 

ὑ ξς, κό, γι, 74) 82, 93, τού, τοϑ, 119) 120, 123) 1349 144) 1ς8, 236, 
343, 24ς, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οὲ. ΝΊς. 8ιν. ἐγὼ καῖα- 
δήσομαι Ατηη. 1. Ατπι. ἙἘά. ἀνενεγκεῖν] ἀνενεγκαι ςό, 546. ΡΓξ:- 
τοϊττ, τα 82, 93, 1ο8. Οοπρί. ὁἍὁλοκαύτωσιν] ολοκαυϊωσεις ς ς, 244. 
δίαν. Οὗἶτορ. ολοκαυτωμα 121. ὁλοκαύϑωσιν (Ά0) 24ς. καὶ ἢ 
ϑυσίας] και ϑυσαι ϑυσιας 19, 29, 445) ς2, τό, 71, 74) τού, 120, 143, 
134) 1.8, 236, 242, 24ς, 246, 447). ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νίς. καὶ ϑὺυ- 
σαι 93. καὶ ϑυσίας εἰρηνικάς} καὶ ϑυσαι εἰρηνικὰς ϑυσιας 84, τοβ. 
Οοπιρὶ. καὶ ϑυσίας καὶ εἰρηνικά Αττῃ. Εά. καὶ ϑύειν ϑυσίαν εἰρη- 
νικήν δίαν. Οἶτορ. εἰρηνικάς]} ργξετηϊτῖ. καὶ 64, ᾿ το, 14. δια- 
λείψει. 1 περιμενεῖς διαλείψης ς6. περιμενεῖς διαλείψεις 246. δια- 
λήψεις (ἢς)ὴ ἑαντῷ 247. διαλήψεις ΑἸ4ά. ἕως τῷ ἐλϑεῖν με πρὸς 
σὲ] ἕως ἔλϑω πρὸς σὲ Αττη. τ. Ατπι. ΕΔ. δῖαν. γνωρίσω σοι] γνω- 
ρισαι σοι 82, 93, ἐοβ. (οπηρὶ. γνωρισω σεϑάς. ἃ ποιήσοις] ὅσα 
ποιήσεις ΑἸτη. 1. Απῃ. Εά4. τί ποιήσρις 5ϊᾶν. ποιήσεις] ποιησῆς 
242. : 

- ΙΧ, Καὶ ἐγενήϑη--- Σαμεὴλ] Εἰ γαδίασι οἰ ξάπε φοπυεγίθγοι ἤπσιξ. 
γε με Ἠ ἱγεῖὶ α ϑδαπμεὶ Αυρ. ἐγενήθη] εγενῆο το, 85, 93. 
Οομρὶ. ὥςε] ὡς οτε 242. εν τῷ 247. ἐπιςραφῆναι] -" τον 
Σαδλ 82. -Ἐ τω Σαδλ 93. απορραφηναι 1ς8. τῷ ὥμῳ αὐτ} 
αὐτῷ τὸν ὠμὸν αὐτὰ ϑίαν. ἀπὸ Σαμεὴλ] ἀπὸ Σαμεῖλ Αγ. Ἐά, 
μετέςρεψεν Ργϑετηἶτ, καὶ 29, 82) 93, 123. Οοπρί. ΑἸά. Ργϑ τ. 
Ἰάεπι ᾿π ομαγαδξ. τηΐποτε ΑἸεχ. ὀ μετέρρεψεν---ἄλλην] εοποεγεῖς Ῥρας 
ἐμ ϑαμὶ οογ αἰϊμά Αγ. μετέξρεψεν αὐτῷ] μετεφρεψεν αὐἷον τοϑ. 
αὐτῷ ὁ Θεὸς] ο Θεος αὐτω93. ὁ Θεὸς καρδίαν) ο Θεος εἰς καρδίαν 
1ο8. καρδίαν ἄλλην] καρδιαν ἐτεραν 82, 93. ΤὨἨεοσοτεῖ. Ο. 2ο. ἰη 
ι Ἀερ. καρδίαν λαλὴν (Ή.) 24ς. ργαπητε. ἐπὶ Θεοῦ. καρδίαν εἰς 
ἄλλο ϑ8ῖαν. Μοίᾳβ.υ. καὶ ἦλϑε πάντα] και ηλϑὲν ἐπ’ ἄντῳ παῖϊα 447.Ψ 
καὶ ἦλθον παρῆλϑδον αὐτῷ παάνα Αττη. τ. ἢς, ἤπε αὐτῷ, Αταϊ. Εα. 
καὶ ἦλθον πάντα Οεοτρ. δ8[δν. Μοίᾳ. σημεῖα) -Ἐ ταῦτα όᾳ, γι, 
82, 93» 1οϑ, (119. εχ επηεῃὰ.) 144. Οοπιρὶ. ΑΙά. Θθογρ. ϑίαν. Μοί. 
Ἔ ἰάσπι ἴῃ σμαγαξξ, πιίποτε ΑἸεχ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] καὶ ἐν 247. 

Χ, ἐκεῖϑεν] ἀδεγδῖ, δα ἀϊτιιη) ἴῃ τηᾶγρ. 1324ς..ἁὀ εἰς τὸν βενὸν] εἰς 
τὸν βαμα ενον το, 82, 93, 1το8. “ἢ τῶν τυροφητῶν 44, 74, τού, 120, 
134) 247. “Ἐ εδάεπη, ἰπίετ ὕποοβ, ΑἸεχ. εἰς τὸν βαμα εἰς τον βενον 
ςς. ἐπὶ τὸν βενὸν Θεοῖς. ἐξεναντίας αὐτῇ] ἐπ οὐυίαηι πὲ. Αυρ. 
καὶ ἥλατο] και ἐφηλλετο 10. καὶ ἥλλαῖο (ἢῆς) 74. και ἐφηλατο 82, 
93. 108, 123, 158. Οὐοπηρί. εἰ ἐβίω! Αὐρ. καὶ εἰσῆλθεν ϑίαν, 
καὶ ἥλατο---Θε} δὲ ἱηβίνίε δρίγία μεβεν δακὶ Οὐ. ἱν. ξ92. ἐπ᾽ 
αὐτὸν] προς αὐον ςό. πνεῦμα Θε8} πνεῦμα Κυρις ΧΙ. πνεῦμα 
τὰ Θὲς τοϑ. Οουηρὶ. καὶ τυροεφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν] εν εαρὶρ 
Ῥγοράείαγε Οτΐρ. 1. οἷ,  Ὡροεφήτευσεν] ἐπροφητευσεν ΧῚ, ς ς, τό, γι, 
110, 246. επροεφητευσεν 24ς. 

ΧΙ. Καὶ ἐγενήθησαν] καὶ ἐγενηϑὴ 64, τιρ, 144, 242, 24ς. 
Καὶ ἐγενήϑησαν--χϑὲς] καὶ ἐγένετο ὡς εἰδὸν αὐῇον πᾶντες οἱ εἰδοτες 
αὖον χϑες τ9, τοβ. ἢς, πἰῆ ἐχϑες, 82. ἔς, οπὶ ἐδονζες ῥτο' εἰδοτες, 
εἴ ἐχϑὲς ῥτὸ χϑες, 93. ἔς, ἢπε οἱ, Οοπρ. Καὶ ἐγενήϑησαν--- 
ἕκαςος] καὶ ὡς εἰδὸν αὖον προφητενοντὰ εἰπὸν ἑκαςος 44. σαντες] 
ἀπανΐες τού, 120, 134, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. οἱ εἰδότες οἱ ἐἰδοντες ΤΠ, 
1217) 1447) τς, 236, 242, 24ς, 246, 247. ΑΙά. (αῖ, Νίο. οἱ εἰδοντες 
ς6. ἔχϑὲς} χϑὲς τοῦ, 242, 247. καὶ τρίτης] καὶ τριτὴν ΧΙ, 
64. τιρ, 121) 123) 216, 247. (Αἵ. Νῖς. καὶ εἶθον] καὶ ἰδὸν 1 ς8, 
λα ὥοπιρὶ. καὶ ἰδὲ αὐτὸς] καὶ αὐτὸς ἦν 82, 93. καὶ ἠν αὐῇος τοβ. 
καὶ ἰδ καὶ αὐτὸς ἦν Οοπηρ. ἰδὲ] εἰδοὺ (ἢς) 242. αὐτὸς] ῥια- 
ταῖτς. καὶ Αγγη. 1. Αγ). Ἐὰ, ἐν μέσῳ τῶν τοροφητῶν] ἐν μεσω αὖ- 
τῶν προφητένων τΘ.«ὡ -ἰ προφητευων 74, 93, τού, τοϑ, 120, 123, 134, 
1 (8, 247. Οοπιρ!. ΑΙ4. ΑἸεχ. Ασπι. 5. Αγπὶ, Ἐά, ϑῖαν. Οἴτοςσ. καὶ 
εἶπεν}. λέγει Αὐτη. τ. Ατπι. Βά. εἧἶπεν ὁ λαὸς] εἶπον ο λαος ςς, τό, 
108, 158, 24ς, 246. Οοπρὶ. εἶπαν ὃ λαὸς Αἴεχ. τρὸς τὸν 
τῦλησίον] τῷ πλησίον Ατπι. Ἐά. πλησίον αὐτῷΒ} πλησίον αὐτῷ 
"ἈΪεχ. ἜΝ τοῦτο---Κίς} Οκίά ἀος βίο Οἷε ἢ Τεπα!. ὀ Τί τοῦτο τὸ 
γεγονὸς] τί ἐςὶ τᾶτο ὃ ἐγένεϊο Αττη. τ. Αππη. Ἑά. τῷ υἱῷ} αὶ τῳ 74. 
ἢ καὶ Σαὲλ] εἰ καὶ Σαὰλ 44, ςό, γ4, τού, 120, 134) 144. 1ς8, 246. 
μὴ καὶ Σαδλ 123. ἢ καὶ αὐτοῦ Σαὲλ (0) 242. ἢ αὐτὸς Σαὺλ 
Οδοῖρ. ἐν τροφήταις] ἐν τεροφήταις ἔγαι ; Αταν. Εά. ἐξὶν ἐν τρο- 
φήταις ; ϑῖλν. Οἴἶτον. 

ΧΙ]. , Τοῖ. οοπι. ϑεογρ. τίς αὐτῶν] τὶς εξ αὐΐων 82, 93, ιοϑ. 
Οοπρ. Καὶ τίς πατὴρ αὐτῷ] καὶ τίς ἐςὶ πατὴρ αὐτῇ, εἰ οὐ Κίς; 
Αὐτὴ. 1. Αγ. Εά. τίς πατὴρ αὐτῷ δῖαν. Οὔτορσ. χαὶ τίς πατὴρ 
αὐτῷ ϑίαν. Μοίᾳ. πατὴρ αὐτῷ] -ἰ- οὐ Κις ΧΙ, γι, 246. ο πατὴρ 
αὐΐᾳ 44. 82, 93, τοϑ. Οὐρὶ. ὁ πατὴρ αὐτῶ; οὐ Κίς; ςς, 216, 347. 

' “, 

ΚΕΦ. χ. 

10. 

11. 

[2. 

ἢ 
πᾳ, 

ἐς} 



κε. Χ. 

14. 

15. 16. 

10. 

4 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, 

χαὶ ἔρχεται εἰς τὸν βενόν. 

12. χαὶ διὰ τᾶτο, ἐγενήδη εἰς παυδεῦλην, Η χαὶ Σαὰδλ ἐν προφήταις 5 ς Καὶ συνετέλεσε προφητεύων, 

Καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος αὐτῇ πτρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτῶ, 
ρο 3 ’ Ἁ 4. ρὸ ΑᾺ, Ὁ) 2 φ, 

Πξ ἐπορεύθητε; χαὶ εἶπαν, Ζητεῖν τὰς ὄνους, καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐχ εἰσὶ, χαὶ εἰσήλθομεν πρὸς 

Σαμϑῆλ. 
ΔΝ ΨΨ» ι 3 ρῸ , ΄ 7 Ν 

Καὶ εἶπεν ὁ οἰχεῖος πρὸς Σαδλ, ᾿Απάγ[ειλον δῇ μοι τί εἶπέ σοι Σαμδήλ; . Καὶ εἶπε 

Σαδλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτξ, ᾿Απήγί[αιλεν ἀπαγγέλλων μόι, ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι" τὸ δὲ ῥῆμα τῆς 

17. βασιλείας οὐχ ἀπήγίειλεν αὐτῷ. Καὶ ἀρ ρέρως Σαμϑδὴλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸς Κύριον εἰς Μασ- 

18. σηφάν. Καὶ εἶπε πρὸς υἱᾶς Ἰσραὴλ, Τ͵Τάδε εἶπε Κύριος ὃ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, λέγων, Ἐγὼ ἀγήγα-- 

γον τὸς υἱὲς Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπ]ου, χαὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς͵ Φαραὼ βασιλέως "ΑΔ γυ τ οῦ, 

χαὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ϑλιξεσῶν ὑμᾶς. Καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξεδενήχατε τὸν Θεὸν, ὃς. 
3 ε ρ Ν 9 ’ὔ φὸ ρω [ω] -η ς φᾷ κ, 3 .} Ἁ" 2 3 

αὐτὸς ἐφξιν ὑμῶν σωτὴρ ἐχ “σάντων τῶν χαχῶν ὑμῶν χαὶ ϑλίψεων ὑμῶν" χαὶ εἴπατε, Οὐχὶ, ἀλλ 
ἋἌΙἂΝ Ὁ ΄ ΄ 2. 535 ρ μΦ ΕῚ ρ», ρ᾿ 

ἢ ὅτι βασιλέα χαταςήσεις ἐφ᾽ ἡμῶν' χαὶ γῦν χατάςητε ἐνώπιον Κυρίου χατὰ τὰ σχηπίρα ὑμῶν 

Ν οὐ Κεις ξξ, τό, 64 119, 121, 183, 168. ΑΙεχ. (δι. Νῖς. 

αὐτῷ, ὁ Κίς; 144. ὃ πατὴρ αὐτῇ, οὐκ Κίς; 242. 

Κείς. ΑΙά. 

τού, 1195) 120, 121) 1347γ1447γ 158, 236, 242,24ς, 246. 247. Οοτηρὶ. 
Αἴεχ. (ας. ΝΊο. Αγαν, 1. Αγαι. Ἐά. ϑίδν. Οἴτοβ. ἐγενήϑη] εγε- 
νετὸ 10, 82, 937) 108. Οομλρί. παραξολὴν] ταροιμιαν τοϑ. τηᾶτρ. 
Ἔ αὐε 24ς. Ἢ καὶ Σαοὺλ] εἰ και Σαδλ ς2, ςς, ς6, 64, 71, 
γ47) τού, 120, 1217) 134.) 144) 1ς8, 242, 24ς, 246. ΑΙά, (δι. Νῖς. 

Οτεροσ. ΝδΖ. ἴοπι. ἷ. ἢ. 1432. Ὑπεοάοτεϊ. ἴῃ (δῖ. Νῖς. 

Σαοὺλ--προφητεύων ἴπ οοηι. [64.] αὶ οὑπὶ ἰηϊεγηιοά. 44. 
Σαὲλ ἐν προφήταις ;} δὲ εἰ δακὶ κίεν ῥτορδεία: ὃ Αυφ. 

ΧΙΠ. , Τοῖ. σοπ. 247. 

24ς. τωροφητεύων] τὸ τοροφητεύειν Αἰτη. 1. Ατπι. Εά. 
ἐ ἐκειϑὲν 64). 71, 144. ΑἸά. ἤλθεν Αττι. τ. Ατπι. Ἐά. Οεογρ. 
ἦλθεν ἐκεῖϑεν δ[Αᾶν. εἰς τὸν βενόν] -- Βαμα τ9, τοϑ. εκειϑὲν 
προς τὸν βένον 110. εχ ἐπε. προς τὸν βενον 121, 236. (δῖ, Νῖς. 

εἰς τὸν βενόν---αὐτὸ 1 ἴῃ σοηλ. [64.] αὶ συπὶ ἰηίεγπιοά, 242. βενόν] 
βαμᾶὰ Οουρι. 

. ΧΙΝ. , Ὅοπ:. ἰπίορτ. Οεογς. Καὶ εἶπεν] και λέγει αὐΐω το, 
82, 93, 108. Καὶ εἶπεν--- παιδάριον αὐτε} και ἤρώτησαν τὸ τῖαι- 

δαριον αὐ]ι 247. Καὶ εἶπεν αὐτῶ ὁ πατράδελφος αὐτοῦ καὶ τῶ ται- 
δαρίω αὐτῷ Οομιρὶ. 
ὁ οἰκιος 93. πατράδελφος αὐτὰ Απῃ. 1. Ασι. Εα. πρὸς αὐτὸν} 
Ἃ 85, 93: πρὸς αὐτὸν---παιδάριον αὐτΒ} τω παιδαριω αὐῇς 19, 108. 
αὐτῷ καὶ τῷ παιδαρίῳ αὐτὰ Αγπλ. τ. Αγ. ἙΕά. πρὸς τὸ παιδά- 
ριον] τῳ παιδαριῳ 82, 93. ΠΕ ἔπορεύϑητε--τὰς ὄνους} τς ἐπορευ- 
ϑήητε ζητειν τὰς ογὲς καὶ εἰπόν" 44. χαὶ εἶπαν] καὶ εἶπον όᾳ, γ4) 

93: 1ού, » 134). ΑἸά4. καὶ εἰπε (110. ἐπλεηα.) 144. ἜΟΙΙΡΙ, καὶ λέγε- 

σι ᾿Ὁ ΠΗ: 1. Ἄτην. Ἐά. Ζητεῖν τὰς ὄνες] τὰς ὄνες ζητεῖν ϑῖαν. 

καὶ εἴδαμεν) ἰδομὲν 44. καὶ ἰδωμὲν Δ4ς. καὶ ὡς εἴδαμεν Ατηι. τ. 
Αγ. Ἑά. εἰδαμεν] εἰδομεν. ΧΙ, ς ς, 74) 82, τού, τοϑ, 123, 144, 
242. Οοτωρὶ. ΑἸά4. ΑἹεχ.. (δῖ. Νίο. δομεν ςύ, 71, 120, 134» 1 ς8. 
οὐκ εἰσὶ] ὅκ ἤσαν 19, 82) 93; 1οϑ. Οοπιρὶ. οὐκ εἰσὶν αὐταὶ ϑ8ῖαν. 
καὶ εἰσήλθομεν] κ᾿ καὶ Ατπη. 1. Ασηι. Εά, εἐἰσήλϑομε»] ἡλϑομεν 
445 74,347. πρὸς Σαμεήλ] προς αὐῇον 442. πρὸς Σαμείλ Ατη. 1. 
Αγ. Εα. 

ΧΡ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπαν “Φξ. 

ὁ πατὴρ αὐτὰ, οὐ 

Ἁ(. δ 
Η και 

Ἄ. Ά 
Ἡ χαι 

ἔρχεται} 

ῖγ 
Καὶ εἶπεν---Σαὲδλ] α οπὶ 

ἰητεγπηεά. 242. Καὶ λέγει πατράδελφος οἰκεῖος τῷ Σανὰλ Ατηι. 1. 

Καὶ λέγει ὃ οἰκεῖος τῷ Σανὲλ Αγ. Ἑά. ὁ οἰκεῖος] -ἰ- αὐΐς ΧΙ, ςα, 

δς, 64. 71» 110, 1445 148, 236, “46. ΑΙά. (αι. ΝΊς. οἱ οἰκεῖοι αὐτὰ 
245. ὁ οἰκεῖος πρὸς Σαοὺλ] ὁ πατράδελφος τοῦ Σαοὺλ Οοιῃρὶ. 

πρὸς Σαοὺλ] προς αὐΐον ζ2, “36, 446. (αῖ. Νίο. τῳ Σαδλ 82. 

Οεοτρ. ϑίαν. Οὗἶτορ. τε Σαδλ 93, τοβ. ᾿Απάγϊαλον δή μοι} 
α δὴ Ατη). σ. Ἄτην. ΕἘά, ἀπαγίειλόν μοι νὺν Θεοῖς. ἀνάγί[ειλόν μοι 
νῦν δϑίλν. δὴ μοι] δὲμοι ᾿ιοό. τί εἶπέ σοι] τί σοι εἶπε Οεοτς. 
ϑίαν. Μοίᾳ. 

ΧΥῚ. τρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτῷ} α 44. τῦρος αὐῖον 71. 
τῷ οἰκείῳ αὐτῷ Αταν. τ. Ατπι. Ἑά. Οεογρ. δ[αν. 
κεῖον αὐτῇΣΩ ΑΙεχ. ἸΑπήγγειλεν ἀπαγγέλλων) Τι. ΧΙ, τοϑ, 237. 
Ατη. τ. Απῃ. Εά. ϑαν. Μοίᾳ. ἀπαγγέλων ἀπήγγειλε Οοπιρὶ. 
ἀπαγγέλλων] λα 44» 71» 82, 93. αἀπαγίελων 2422. αἱ ὄνοι] οἱ ονοι 
τοό. τὸ δὲ ῥημα] ἀλλὰ τὸ ῥῆμα. Ασηϊ. 1. ἅπῃ. ΕἘά, τῆς βασι- 
λείας] βασιλικὸν ϑῖλν. Οἴτορ. περὶ τῆς βασιλείας δῖαν. Μοίᾳ. ἐκ 
ὀἐπήγίειλεν αὐτῷ} ἐκ ἀνήγγειλεν αὐτω ὃ εἰπε Σαμδηλ 19, το8. - ὃ 

εἰπεῖν Σαμονηλ ςς, 74, 82) 93, τού, (119. πηᾶγρ.) 120, 134» 144. 
Οομρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. ϑῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ ἰάειη, πῆ Σαμοὲλ, Οεογρ.- 5ἷαν, 
Οἴορ. αὐτῷ, ὃ εἶπε Σαμεὴλ καὶ παρηγγ. (0) 247. «ἢ ἐφ᾽ ὃ εἶπεν 
γο:. 11. 

α Τὸν 242. 
23. Δ )΄᾿ “ ᾽᾽ 

οἰκεῖον αὐτῇ] οἱ- 

ὃ πατὴρ , 

καὶ διὰ τοῦτο) α καὶ 44, ξς, ςό, 64, 71, 74, 82, 93». 

συνετέλεσε] συνετελεσϑαι (υϊ νἱ ἀεί). 

347. Οοπιρί. Α14, (Αἵ. ΝΊς. 

ὁ οἰκεῖος αὐτῷ λο πατραδελφος αὐἿα 19, 108. 

᾿γύπἼου) ἐκ γῆς ΔίγύπἼ]ου ϑ8ῖαν. Οἴτορ. 

αὐτῷ Σαμδήλ Ατη,. τ. Αστη. Ἐὰ, 
ΧΥΠ. Καὶ τοαρήγ[ειλε--- πρὸς Κύριον] χαὶ συνηγαγε Σαμουηλ 

παῦϊα τὸν λαὸν Κυριου 190. καὶ συνήγαγε Σαμδηλ πανΐα τὸν λαον 
προς Κυριον 82, 939) 108, 144) 18. (οπηρὶ. 

Καὶ ἐκάλεσε Σαμεὲλ πάντα τὸν λαὸν Αττῃ. 1. Καὶ συνήγαγε Σα- 
μεὲλ πάντα τὸν λαὸν Ατηι. Εἀ. Καὶ παρήγίειλε Σαμοὶλ παντὶ τῷ 

λαῷ πορεύεσϑαι Οεοτς. Καὶ παρήγίειλε Σαμπὴλ πορεύεσϑαι ϑ[λν. 
παντὶ τῷ λαῷ] Ὀγδετηϊττ. ἐν 245. εἰς Μασσηφαϑ) Μασσηφα 44. 
Μασσηφαϑ) Μασσηφα 1], 29, τό, 64) γι, 74) 82, 119, 120, 121 
123) 144,η246. Αἰά. Μασηφα 1Π1,242. (οηρὶ. Μασηπαάϑ Απη. 1. 

Ατπι. Εά. Μασαπά ΟΘεοῖρ. Μασίϑ 5ἷαν. Οἴτος. Μασσιφάϑ 
δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΥΠΠ. Καὶ εἶπε] - Σομεηλ 64, τ44. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. - Σα- 

μοὶλ Θεοῦ, -Ἐ Σαμοὴλ ϑίῖαν. Οἰἶτορ. πρὸς υἱοὺς προς τὰς υἱες 

ΧΙ, ἐς, 6, 82, 93, τοῦ, τοϑ, 121, 123»), 134) 144, 158, 216. 242. 
τοῖς υἱοῖς Ατῖη. τ. Αγ. Βα. πρὸς 

υἱὸς Ἰσραὴλ] πρὸς Ἰσραηλ 44. Τάδε εἶπε] ταδὲ λέγει 19, 44) ςξ» 
82, 93, τοϑ. ὧδε ἐλάλησε ΑΥπ). 1. Απῃ. Εά. ὅτως εἶπε Θεοτγρ. 
δῖαν. Οἶτος. ὁ Θεὸς] κα 19, ς 5», 1ο8. Οὐ. ἸἘσρχὴλ] τῷ Ἰσ- 
ραὴλ Ορογς. λέγων} α 19, 44. 55 1οϑ. καὶ λέγει Ατη!. 1. Ατηι.. 

Ἑα. Ἐγὼ ἀνήγαγον] ἐ ἐγώ εἰμι ὃς ἀνήγαγον. Ἀπ. 1. Αγην, Εά, 
Οεογρ. ἐγώ εἰμι ἀναγάγων ϑῖαν. Οἰἶτορ. 

ὑμῶν τας νιᾶς 20. ΑἸά. Οδογρ. ϑἴαν. 
Ἰσραὴλ] α 44- αὐτες 247. 

τὰ; υἱὲς]} τες πατερας 

λα 74. τοῦ, 134. 
τὸν Ισραὴλ Οομηρὶ. Αἴοχ. 

τοὺς νἱοὺς 

ἔξ Αἰ- 
καὶ ἐξειλάμην---καὶ ἐκ πια- 

σῶν] εκ χειρος Φαραω βασιλεως καὶ ἐκ πάσων 44. ἐξειλάμην ἐζει- 
λομῆν 745) τού, 1οϑ, 120, 123»), 134) 144.) 158, 242., ΟΔῖ. Νίς. εξη- 

λομὴν 4236. ἐξειλάμην ὑμᾶς} α 247. ἐχ χειρὸς] εκ χερὸς 242. 
ἐκ χειρῶν Αγ. 1. Απη. Εα. Φαραὼ) α 148. Παρανὸν Ατηϊ. 1. 

Απη. Ἑά. ἀν τε Οεοζρ. βασιλέως ΑἰγύπἼ]ου] βασιλέως Αἰγυπ- 
τίων Ατἴπὶ. 1. Ασῃ. Ἐά. ᾿ καὶ ἐκ πασῶν) καὶ ἐκ χέιρων σασων 93. 

καὶ ἐκ χειρὸς πασῶν ΟομΡΙ. καὶ ἐκ πασὼν--ὑμᾶς Άα].}] καὶ εκ 

χειρος σάσων βασιλείων τῶν ἐχϑλιδεσων ὑμᾶς το. ἔς, πΙΗ͂ εκ χείρων, 
82. ἢο, πἰῆ τῶν βασιλείων, το. ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν] ἐκ 
πάντων τῶν βασιλέων ϑἷαν. Οἰορ. τῶν βασιλειῶν) α τῶν 64, 

144. κα βασιλείων 24). τῶν βασιλ. τῶν ϑλιδ. ὑμᾶς] των ϑλιδασων 
υμας βασιλείων τό, 246. τῶν ϑλιδεσῶν} τῶν ἐκϑλιδουσων 93. 

Οὐοπιρ]. ΑΙεχ. τῶν ϑλιδοντων 236, 242. δαν. Οἷἶγος. αἵ ἔϑλιξον 

Οεοιῖς. 
ΧΙΧ. Καὶ ὑμεῖς σήμερον---καταςήσεις ἐφ᾽ ἡμῶν] καὶ υμεις ἡτη- 

σατε βασιλεα 44. ἐξαδενήκα]ε] ἐξεδενωκαῖε ΧΙ, ς ς, 64, 121, 24ς. 
ΑΙά. Αἴεχκ. εξζεδενωσατε 19, 1το8. (οπιρί. εξζαϑενωσατε 82, 03. 
ἐξαϑενηκαῖε (1 το. {ὰρετγίοτίριο ἐξεδενωκαε) τ ς8, 236, 247. Ολι. ΝΊς. 
τὸν Θεὸν] - ὑμῶν 93, 1τοϑ. Οοτηρὶ. Θεοῦ. δῖαν. Μοί,. - ἰάοπι 
ἴῃ οπαγαές. τίποτε ΑἸεχ, θθεὸν---ϑλίψεων ὑμῶν] Κυριον ἡμῶν τοῦ. 
ὃς αὐτός] ὡς αὐτὸς ξξ. λᾶντος 71) 121) 247. ΑΓη). τ. Ατγη. Εἀά. 

ὑμῶν σωτὴρ] ο σωτὴρ ὑμῶν 74) 120, 134. τ καὶ ρυρῆς 247. Τι. Αἴεχ. 

Δ. τ. Απῃ. Εά, Οέεογρ. ὁ σώζων ὑμᾶς δἷαν. ἐκ -σάντων-- 

ϑλίψεων ὑμῶν] ἐκ πάντων οἱ κακυνόμενο;, εἰσὶ καὶ ϑλίδουσιν ὑμᾶς 

Ατη). 1. Ἄσηι. Εά. ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν και ὶ ϑλίψεων αὶ ; ἔϑλι- 

ξον ὑμᾶς Οεοτρ. ἐχ παντὸς κακοῦ ὑμῶν καὶ ϑλίψεων δ[ᾶν. Οῆτορ. 

ϑλίψεων] ργαεπιῖτε. τῶν 82, 93. 108, 123» 247. Οοπιρὶ. ϑρίψεως ((ς) 
24.ς. Οὐχὶ] ἐχ, ὅτως Ατγην. τ. Αγπι. ἙἘά. ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὰ Απιι. τ. 
Αἴ. Ἐά. ἀλλ᾽ ἢ ὅτι] ὅτι ἀλλ᾽ ἢ 64. κα οτι 82, 93, 1ο8, 144, 
247. Οομηρὶ. ΑἸεχ. ἀλλὰ Θεοῦ. 5841ν. βασιλέα καταςήσει; ἐφ᾽ 
ἡμῶν] καταςήσεις ἐφ᾽ ἡμῶν βασιλέα Ατη, τ. Αγηι. Ἐά. 
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’ 

καταςῦ- 

ἘΔ συνηγανε Σαμουηλ. 
τὸν λαὸν Κυριου 119. πιᾶτρ. Καὶ παρήγί. Σαμ. παντὶ τῷ λαῷ] 



“ , 

᾿ ν 

Ἷ 

Δ. 

242, 245, 246. (οιηρί. ΑἸΙά. (αἱ. Νῖς, 81αν. Μοίᾳ. 

᾿ 7ά. ἴοχι. ἱ. Ρ. 467. 

ΒΑΞΙΛΔΛΈΙΩΝ Α. 

΄͵ἮΝ,. ᾿ 2 ἰφῳ τὸ ΄ » . 

ἀνὴρ ἐνταῦϑα ; καὶ εἶπε Κύριος, ᾿1δ8 αὐτὸς χέχρυπ]αι ἐν τοῖς σχεύεσι. Καὶ ἔδραμε χαὶ λαμ- 
ρ ΝΕ 9 “Ζ΄΄. .ρῷ ρΦ “ς2ἬἊοε ΄ ενΝ ΄ Ν . ε ὃ 

ξάνει αὐτὸν ἐχεῖϑεν, χαὶ κατέςησεν ἐν μέσῳ τῷ λαδ, καὶ ὑψώϑη ὑπὲρ ππάντα τὸν λαὸν ὑπέρω- 
, Ν .. ΟΝ 3 ε ΄ ΓΑ ».,2 ε  “᾿ 2 

μίαν χαὶ ἐπάνω. Καὶ εἶπε Σαμεὴλ πρὸς πάντα τὸν λαὸν, Εἰ ἑωράκατε ὃν ἐχλέλεχται ἑαυτῷ Κύ- 
; ἵν Σ οἷ ρϑ : 3» . φ ε Ν Ν Ψ 4 ε 

οιος, ὅτι οὐχ ἔςιν ὅμοιος αὐτῳ, ἐν πᾶσιν ὑμῖν; καὶ ἔγνωσαν «τᾶς ὁ λαὸς, χαὶ εἶπαν, Ζήτω ὁ βα- 
΄ ἌΝ 5» Ν ΟΝ ΝΝ ᾿ Σ διχαΐ 5. β λζ ᾿ ΨΥ ἐν βιδλί 

διλεῦς. Καὶ εἰπε Σαμδὴλ ὥρος τὸν λαὸν τὸ ὀιχαίωμα τ Μασίλεῶς" Χαϊ ἐγραψεν εν Μιθλίῳ, 
᾿ 2 ᾿ . . ἢ Ν. Ἃ ΝΟΣ» Ὁ Ὡ 3 

χαὶ ἔϑηκεν ἐνώπιον Κυρίου" χαὶ ἐξαπέςειλε Σαμδὴλ αἰᾶντα τὸν λαὸν, χαὶ ἀἄπηλϑεν ἕχαςος εἰς 
ἊΝ Ζ΄ 3. “Ὁ Ν Ν » “᾿ »͵΄΄΄ν “'ῷὶ. 93. Ὁ χά. ν 2 “Ὧν Ήν ,᾿ 

τὸν τόπον αὐτ8. Καὶ Σαδλ ἀπῆλσϑεν εἰς ΤῸ οἶχον αὐτδ εἰς Γαξδαΐ" χαὶι ἐπορευϑήσαν ὑ!οι θυγᾶ--: 

σεις] ςησεις 247. Αἰεχ. καταςήσης αν. ἐφ᾽ ἡμῶν] ἐφ᾽ ἡμας 93; 

τόϑ, 122; 134) 242. εφ᾽ πμιὺ 247. κατάςητε] καάτερη ([εὰ ε εχ 
4114 {ἰστα εἷξ ςοηξδᾶα, εἰ Δάἀάϊιᾶ ἔιρτα {ἰετὰ σ) 242. - ὑμεῖς δῖαν. 
Οὔἴἶτοσ. κατὰ τῶ σχηπίρα]} ῥγα πιεῖ, καὶ 74, τού, 120, 134. χαὶ 

τὰ σκηπῖρα 247. κατὰ τὰ σκηπρα---ὐμῶν βπα].} καῖα φυλας 

ὑμῶν, καὶ καῖα χιλιαδας υμων. το, 82, τοΒ. Οοπιρ!. ἔς, ΠΙῆ τας φυ- 
λας, 93. κατὰ τὰς ἀρχεας ὑμῶν καὶ κατὰ τὰ σκηπίρα ὑμῶν. καὶ 

κατὰ τοὺς χιλιάρχες ὑμῶν Ατπι. 1. Ατπι. Εά. τὰ σχηπΊρα)} φὺ- 

χαὶ τοατρ. Χ. τὰ σκιπῖρα 442. φκῆπῖρα ὑμῶν] αὑμὼν γ1. καὶ 
κατὰ] κ καὶ Χ. καὶ κατὰ τὰς φυλὲς ὑμῶν] α 236, 242. Οδί. ΝΊς. 
τὰς φυλὰς) τας χιλιαδας 44. 5, τοῦ, 120, 134,247. Αἰεχ. αχιλίά- 
δας 64, 144.- φυλάς} χιλιᾶς 74. 

ΧΧ. προσήγαγε! τροσιγαγε242.  τάᾶντα τὰ σχηπῆρα] τῦα- 
σὰς τας φυλας Χ, ΧΙ; το; 29.) 52) τό, 71) 82, 93») 108, 110) 123» 

πανΐα σκηπ- 
τρον 44. κτὰ 134. Θαῆας τας φυλᾶς τ48. Ἰσραὴλ] ργατηϊξς. 
ΤῈ τῷ, 20; 52) τό, 71; 82, 93; 158, 222; 24ς: Οοπιρί. (αἴ. ΝΙς, 

καὶ καϊακληῤδται--ουϊὸς Κίς ἴῃ οοπη. 1ὲ4.] καὶ καΐακληρεται φυλὴ 

Ἰίαταρρει κάι τοροσαγουσὶν τὴν φυλὴν Ματαρρέι ἐις ανδρας καὶ κατα- 

κληράται Σαδλ νιος Κεις 243. 
κατεκληροῦντο 247. κατακλήρουται σκηπῆρον Βενιαμίν} ἔξηλϑεν ὁ 
κλῆρος τῷ σχκπΊρου Βενιαμίν Αττη. 1. Αττι. Εά4, ἔπεσε χλῆρος ἐπὶ τὸ 
σχηπῆρον Βενιαμίν 8ῖλν. σχηπῖρον] φυλὴ 10, 82, 93, τοῦ. Οομηρὶ. 

τὰ σκηπίρα 247. σκχῆπ)ρὸν Βενιαμίν--εἰς φυλὸς π᾿ οοπ. [84.] 
ὁκηπῆοον Βενιᾶμιν εἰς φυλάς, τεϊυΐ5 οπη1Π|5, 4.4, 745. 1 ς8. 

ΧΧΙ. Καὶ προσάγει] και προσηγαγε 93. καὶ προσῆγε Ατγῃν. τ᾿ 
Ἀτπι. Εά. 83ν. Καὶ προσάγει σκῆπῆρον Βενιαμὶν] α ΧῚ, 121. 
Χαι προσήγαγε την φυλὴν Βενιαμὶν 19, 82, 108. ΟοΙηρ]. σχῆπήρον) 
τὴ φυλὴ 93. τὸ σκῆπῖρον Απτῃ. τ. Αἴ. Ἐά, Βενιαμὶν] Βενιεμὲν 
Θεοῖξ. εἰς φυλὰς] καῖα ττατριαν 19, τοΒ. ΟομρΙ. καΐα πατρίας 
82, 93. κατὰ φυλὰς Αἴπι. τ. Αγηι. 4. δϊλν. καὶ καϊακληρᾶται 
φυλὴ] καὶ ἦλϑεν ὁ χλῆρος τῆς φυλῆς Αππη. 1. Αγπι. Ἐά. καὶ ἔπεσεν ὃ 
λῆρος ἐπὶ τὴν φυλὴν δῖαν. Μοίᾳ.. φυλὴ] πάτρια τὸ, 85, 93, 168. 
Θοπρ. Μαπῆαρί 1"] Ματῆαρει 11. (Αἰεχ. ἢ ᾿π4.) Αμαγ]ὰρὶι 
(ἔς ἱπ) το, τοβ. (Ὀπηρὶ. Ἄσπι. τ. Ατπι. Ἑά. Ματΐαρα “36. (242. 
ἂς ἰπῆ8.) Ματερί 8|4ν. Οἶτορ. Ματαρὶ Ὀ5] Ματγαρι (64. υξ 
ἴξρε ἄυο “ἢ γουτᾶτ 'ἴπ τγ.) 144. Ματάρι 71. Αματήαρει 82, 93: 
Μαρινὶ Ὀεστσ. καὶ προσάγεσι--Ματ]αρὶ 237] α εὐπὶ ἱπίεγπιεὰ, 
(οπρρὶῖ. τροσάγεσι] τοροσηγαγὸν τ0. Αττῃ. 1. Απῃ. Εάα, ϑίδν. 
προσηγαγε 82, 93, 1083. τὴν φυλὴν] τὴν πατριᾶν 10, 82) 93) τοϑ, 
τὴν φυλ. Ματῖ!.} .5[λν. Οὗτορ. Μαήαρὶ 2] Ματῖϊαρειτ 111. 
εἰς ἄνδρας} κα ἀνδρα ἕνα το, 82, 93, τοΒ. κατὰ ἄνδρας Αττα. 1. 
Απῃ. ἘΔ. 8ϊαν. Μοίῃ. καὶ καϊακληρδται--Ἐίς] καὶ ἦλθεν ὁ κλῇ- 

ρος τῇ Σάνὲλ υἱῷ Κίς ΑΥπι. τ. τη. Ἐ4, καὶ ἔπεσε κλῆρος ἐπὶ τῷ 
Σαοὺλ υἱξ Κίς ϑῖΔλν. υἱὸς] ο νιος 44. καὶ ἐζήτει] καὶ ἐζήτα 
ϑῖαν. καὶ οὐχ' εὑρίσκετο] καὶ οὐχ εὗρεν Ατην. τ. Ἄσῃ. ΕἘά. καὶ 
σὺχ, εὗρον δῖαν. Οἶτο,. εὑρίσκετο] ηυρισκετο ες, 236, 247. 

ΧΧΊ]. ἐπηρώτησε] ἐπηρωΐησαν 93. Σαμεὴλ ἔτι] ΤΥ. 93; τοϑ. 
Οοπηρὶ. Αἰεχ. Ασῃ. Ἑά. ἔτσι ἐν] ὅτι ἐν 71, 7ξ4ᾳ«ἁ. ἐν Κυρίῳ] -“ λε- 
γῶν (ς ς. ἔργα αὉ 4]. τη.) 64. 119, 123, 144. Αἰά, - καὶ εἰπεῖν (8ς) 
82. -Ἐ καὶ εἰπε τοβ. τὸν Κύριον Ατγη. τ. Ατπι. Ἐά, ὅ8]αν. Ἐΐ 

ἔρχεται] εἰσερχέϊαι 111. κα ἐς 74. “Ἔτι τς8...Ἐἰ ἔτι ἔοχεται ῬΗΪο 
ὁ ἀνὴρ ἐνταῦϑα} ετὶ ἐνταυϑα ο ἀνὴρ Χ, τ, 

71,03, τού, τοϑ, 246. Οοιρὶ. ἔς, πε ὁ, 120, 124. Αἴεχ. -Ἐ ετιὶ 
ΧΙ, 64, 144. Ἀ1Ὰὰ, ἐντάυϑα ὃ ἀνήρ 50, ξτ, 74) 825.24ς, 247. Ατπ. τ, “41 
Απη. Εἀ. εἐνταυϑὰ ἐτὶ ὁ αὐὴρ 44. ἃ, ἄνηρ ετὶ ἐνταυϑα ττρ. κ ἔν- 

τανϑα 148. ὃ ἀνὴρ ἔτι ἐνταῦτα (ῇς) 236. ἐνθάδε ὁ ἀγὴρ Ῥμΐο 7. 

΄ 

κατάακληρδται! καϊακληρεῦάι 82. - 

1. εἶς, ἐνταῦϑα ὃ ἀνὴρ ἔτι 5ἷδν. καὶ εἶλε Κύριος] ὠποκρίνετὰι δὲ τὸ 

λόγιόν ῬΗπο 7υἀ. ]. εἶτ, καὶ εἶπεν ὃ Κύριος Οεοτέ. δν μοι Κύριος εἶπε 

δίαν. Οἴτοᾷ. Ἰδὲ αὐτὸς κέκρυπῆαι) ἰδὲ κεκρυμμένος ἑςὶν Ατπῖ, τ: 

Αττη. Ἐᾶ. ἰδὲ ἀὐτὸς κεκρυμμένος ἐςὶν Οξογρ. 81αν. Οἴἶτορ. κέ- 

χρυπῆα!]} - ἐνταυϑὰ ΧΙ, τοϑ. Ἔ ενϑαδὲ 85; 93. πρυπλεται 110, 
“36. (αῖ, Νὶς. ἐν τοῖς σχεύετ.} α τοῖς τς8. ἐν τῇ κιδώτῳ δ[αν. 

Οἶἶτος 
ΧΧΙΠ. Καὶ ἔδραμε] -- Σαμπηλ 29, ςς; 85, 93, 1οϑ, 247. ΑἸά. 

ϑίαν. Μοίᾳ. -Ἑ Σαμοὴλ 5[4ν. Οἶτος. Καὶ ἔδραμε καὶ λαμβάνει] 
ἐπιδραμὼν γὰρ λαμβάνεί ῬΗΪΟ [υἀ. 1. εἴ, καὶ λαμξάνει αὐτὸν 
ἐκεῖϑεν] καὶ ἐλάμβανεν αὐτὸν ἐκεῖ Αττη. τ. Αττη. ἘΔ. τοροσάγει αὖ: 
τὸν ἐκεῖϑεν 8ϊαν. Οἷἶτορ. λαμᾷξάνες αὐτὸν] ἐλαξεν αὐἦον το, 82, 93» 
τοϑ, 122. (πρὶ. δᾶν. Μοίᾳβ.Ύ κατέρησεν] καΊεςη Χ, 20, 64, 144, 
236, 24ς. κάτεςη Σαξλ 82, 93. 1οϑ: Οοπηρί. -Ἑ αὐον 121. ΑΙά. 
Αγ). 1. Ασῃ. Ἑά. ϑΐαν. κατεγιν 242. . ἐξησὲν 247. ἐν μέσῳ] 

μέσον 118. ἐμμέσω (Πς) 24:-.- καὶ ὑψωθυη---λαὸν] κα οὐπὶ Ἰηΐετς 
ππεὰ, 52. - ὑπὲρ στάντα τὸν λαὸν] ὑπερ τταΐας 44. ὑπεράνω τα λαβ 
247. ὑπερωμίαν] ὑπὲρ ὠμίαν (Π6) 134, 144. ΑΙά. 

ΧΧΊΨΝ, τρὸς τὠάντα] α ταϑῖα 44, 74) 120, 134, 158, πρὸς 
ἅπαα ΑἸεχ. ὡρὸς φάντα τὸν λαὺν] πρὸς ἴον λαὸν ἀπανΐα 447. 
πᾶντι τῷ λαῷ Ἄπη: τ. Ἄπη: Εά. πρὸς πάντα τὸν λαὸν, Εἰ ἑωρά- 
χατε] πρὸς τὸν λαὸν τὸ δικαίωρια τῆς βασιλείας" ἑωράκα]ε (ἢ) τοῦ. 
Εἰ ἑωρακαῖε} αὶ εἰ ΧΙ, 29, 445 ξ 5» ὅ4νγ 74. 110, 120, 153, 144) 236, 
242, 24:5 347. (οπιρὶ. Α414. Οὐτ. Νίς. ἑορώκα]ε (ῆς) 124..- ἑαυ 
τῷ Κύριος] ἀὐτῷ ο Κυριος 44) 134. αὐτω Κυριος τοό. αὐτῷ ὃ Κύριος 
ΑΙΔ4. α ἑαυτῷ δῖαν. Οἶτοςρ. Κύριος] ο Κυριος γ4. Οοιπρῖ. Θεοις. 
ὅμοιος αὐτῷ] ΤΥ: 11, 64, 82, τ44.. οὁμοιως αὐ 24ς. ὅμοιος αὐτῷ 
ἐν πᾶσιν ὑμῖν] μηδεὶς ἐξ ὑμῶν ὅμυιος αὐτῷ 8514ν. Οἶτον. σᾶσιν 
ὑμῖν] κασιν ἡμῖν 144.: ἔγνωσαν] εγνω 44; 82, 53, τσβ. “στρ. 
εἐθοησαν 71. ἔχαιρον 5ϊΑν. Οἰἶΐτορ. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπον 44, 82, 
93. καὶ εἰπὲν τοϑ, “16, 242. (σπιρί. καὶ εἶπαν, Ζήτω] χαὶ 

φήτω, εἶχὰν Ἀϊεχ.. : 

ΧΧΥ. Καὶ εἶπε] καὶ ἐλαλησε 109 ξζζ, 85, 93. 108. Οοιμρί. 

Ὡρῤὸς τὸν λαὸν] πρὸς τσαΐα τὸν λαο» τοϑ. τῷ λαῷ Ἀτηῃ. τ. Αγηι. Βα. 
τὸ δικαίωμα τ βαξιλέως] το δικαίωμα τὴς βασιλειάς Χ, ΧΙ, 71, 74 
93. τού, 1τοϑ, 120, 134. 158, 246, 247. (πρὶ. ΑἸά, ὅς, Ὀγαιι 

εωρακαῖε, 44. τὰ δικαιώμαϊα τῇ ϑασιλέως Αττῃ. τ. Ατηϊ. Εά. τὰ δὲ- 
καιώμαϊα βασιλικὰ Θεοη. ϑῖαν. ἐν βιδλίῳ] εἰς βιξλιον 82, 92» 
108. ΟτηρΙ. εν βιδλῳ 92. ΑἸά. (αι. Νῖς. πάντα τὸν λαὸν] 
ἀπανἶα τὸν λον 44. 74) τοῦ, 134, 24ς. Αἰά, καὶ παδά ὃς. βορκὶρ 
Αὐρ. καὶ ἀπῆλθεν] καὶ ηλϑὲν 82. καὶ ἀπηλϑὸν τοϑ. Οοὐνὶ. 
καὶ ἀπῆλϑεν---εἰς Γαξαά ἰπ τοπι. 84. καὶ ἀπηλϑὸν εἰς τὸν τοῖον αὖ- 
τῶν ἐν Γαξαά, ογη 5 πηεάϊῖς, 44. εἰς τὸν τόπον αὐτῇ] εἰς τὸ ἑαυτῆ 
5:ν. αὐτῷ βηα].] αὐτῷ (ῆς ἴῃ του). ἴεᾳ.) ΑἸεχ. 

ΧΧΥῚ. Καὶ Σαὲλ] Καὶ Σαμεὴλ Οοχρρὶ. Καὶ Σαὲλ---οἶχκον 

αὐτθ} , οὐπὶ ἱπιετηεά, 6. ὀπῆλϑεν] ηλϑὲν 921. εἰς τὸν οἶκον] 
λ τὸν 144. οἰς τὸν τόπον 246. ϑῖαν. οἶκον αὐτῷ] οἰκον τε τράτρος 
ἁύΐε 247. εἰς Γαξάα] εἰς Γαδχαϑα 1Π1. εἰς τὸν βενον ζπιαγα. Χ.) 
10) 82, 93. 108. ἐν Γαδαα 1τς8. εἰς Γαξαόν Οεοτῥ. 514ν. Οὐἶος. 
καὶ ἐπορεύϑησαν)] Φ- μετ᾽ αὐτῶν ΟΘεστρ. δῖαν. υἱοὶ δυνάμεων] 
Ρτϑετηΐες, οὐ Χ, (71. εχ δπιθη4.} 144) 1 ς8, 242. Ὁ οπηρΙ. οἱ υἱόν ϑυνα- 
βεὼς 436. οἱ δυνάμενοι 2.47). βοίελιίες ᾿ΑῸΡ. υἱοῖ δυνάμεως Αττη. τ. 

Ατπι. ἘΔ. υἱοὶ δυνατοὶ Οεοτρ. 8|ᾶν. Οἴἶγοσ. δυνάμεων] δυνά- 
βένοι 74γ τοῦ, 120, 134. ΑΙεχ. κ δυναμεως 121. ὧν ἡψατο---αὐ- 

τῶν] φαογίεπι 16} 1: Ῥονεῖπιις τορία Αὐρ. ὧν ἥγνισε Κύριος καρδίας 
δῖαν. Οὗτος. ἥψατο Κύριος) α Κυριος 44. μετὰ Σαδλ] μετὰ 
Σαμοέλ εοῖς. - 

ΚΕΦ, αὶ 
χαὶ χατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν. Καὶ προσήγαγε Σαμϑὴλ άντα τὰ σχῆπῖρα "Ἰσραὴλ, χαὶ κατὰ- 20, 

χληρᾶται σχῆπῆρον Βενιαμίν. Καὶ προσάγει σκῆπίρον ἘΕΥΙΔΙΕ ΤΕΣ φύλδς, ἡ μον ρον 21. 

φυλὴ Ματ]αρί" χαὶ προσάγουσι τὴν φυλὴν Ματ]αρὶ εἰς ἄνδρας, καὶ Ματαπληρᾶται Σαϑλ υἱὸς 

Κίς: χαὶ ἐζήτει αὐτὸν, καὶ ἐχ εὑρίσκετο. Καὶ ἐπηρώτησε Σαμδὴλ ετι ἐν Κυρίῳ, ἘΠ Ἔρχεται ὁ 
22. ᾿ 

23. 

24. 

28. 

26. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. Χ. 

21. μέων, ὧν ἥψατο Κύριος χαρδίας αὐτῶν μετα Σαύχ, Καὶ 
ὅτος; χαὶ ἡτίμασαν αὐτὸν, χαὶ ἐκ ἤνεγχαν αὐτῷ δῶρα, 

. ὃς] εἐγενέϊο 85. 

᾿ εἶπαν) καὶ εἰπὸν 11, 44, ςς, 82, τοϑ, 246, 447. (πιρὶ.. χαὶ εἶπεν 
ἣ 
4-:| 

. ᾿Αδὶς ΟΘεοτρ. 

ΚΑῚ ἐγενήϑη ὡς μετὰ μῆνα, χαὶ ἀγέδῃ Νάας ὃ ᾿Αμμανίτης, 

͵ 

υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν, “ἰς σώσει. ὑμᾶς 

καὶ πἰαρεμξάλλει ἐπὶ ᾿Ιαξὶς Γα.- λαάδ' χαὶ εἶπαν “πάντες οἱ ἄγδρες ᾿Ιαξὶς πρὸς Νάας (τὸν ᾿Αμμανίτην) Διάϑε ἡμῖν διαϑήχην, χαὶ . “ἢ ΄ 

δουλεύσομέν σοι. Καὶ εἶπε αἱρὸς αὐτὲς Νάας ὃ ̓ Αμμαγίτης; Ἔν ταύτη διαϑήσομαι (διαϑήκχην ρω Φ “53 ’ ὋὌὋ 9 ΄ ς . ΄ 
’ὔ Ν 

ὑμῖν, ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν ππάντα ὀφϑαλμὸν δεξιὸν, χαὶ ϑήσομαι ὄνειδος ἐπὶ Ἰσραήλ. Καὶ λέ- χουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Ἰαξὶς, ἴΑνες ἡμῖν. ἑπ] ἡμέρας, ΝΣ ! “" 2 Ζ΄ 3 “,,Φ χαὶ ἄποςελξμεν ἄγγέελδς εἰς πσὰν θ640) “Ισραῆλ' ἐὰν μὴ ἦ ὁ σώζων ἡμᾶς, ἐξελευσόμεϑα πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ἔρχονται οἱ ἄψ[ελοι εἰς Γα- δαὶ πρὸς Σαοὺλ, χαὶ λαλῶσι τὸς λόγους εἰς τὰ ὦτα τῷ λαῖ- χαὶ ἦραν ππτᾶς ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν, χαὶ ἔχλαυσαν. Καὶ ἰδὲ Σαδλ ἤρχετο 
ἀλαΐει ὃ λαός, χαὶ διηγᾶνται αὐτῷ τὸ ῥήματα 

ΧΧΨΥΙΙ.. Καὶ υἱοῦ] καὶ οἱ υἱοι 64) 82, 93) 110; 144,.1 55, 245, 34ς, 5246. (οτηρὶ. ΑΙεχ. υἱοὶ δὲ Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. Καὶ υἱοὶ λοιμο}} Ζὲ ΜΠ ροβέλοπεος Δυρ.  Α«λχοιμοὶ] λοιμὼν δᾷς. εἶπαν} οτὸν 44, 82, τοϑ, χαὶ εἰπᾶν 247. Τίς σώσει] ρτατηϊεῖ. οτι τῶι. τι σώσει τι. Τίς σώσει ὑμῶς ὅτος.] τίς σώσει ἡμᾶς. ὅτος; (πε) ὅ4, 134) 144,242. 81αν. αὶ ξτοὸς 247. υὴ ,αἰυαόϊε ποι ἢ ΗΙς ἢ Αὐρ. τίς ἔριν ὅτος ὃς σώσει ἡμᾶς Αττη. τ. Αττα, ἘΔ ς ὑμᾶς] ἡμας 93. ΟὐοπΡὶ, ΑἸΔ, ΑἸεχ, Οδὲ. ΝΊς. ἔτος] κως 245. 247. ἠἡτίμα- σαν} ἡτιμωσαν Χ, ςς, τοβ. Οοπρὶ. ἑμφοπογαυεγ πὶ Αὐρ. αὐτὸν] αὔω τοό. καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτῷ δῶρα] καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτῷ δῶ- 
ρᾶ. αὐτὸς δὲ ἣν ὡς ἄλαλος (σιαίκ). Αται. ἘΔ. οἱ οἵῃθ5 (οἀά, δεῦρ, εἰ ποὴ αἰϊείσγηπ εἰ πμπόγα: 111,9 ϑεγο αἰ βηινίαδαι (Σ αμάϊγε. ψνυϊρ. ἐκ ἤνεγκαν} 8 ἀνήνεγκαν 10. δῶρα] Ἔ καὶ ἐγενηϑὴ ὡς κωφευων 39; ὃς. «Ἢ καὶ ἐγενηϑὴ χωφευων 44, τοῦ. (οπηρὶ. -Ἡ καὶ ἐγενήϑη ὡς κωφεύγων ([.) 82. -Ἐ καὶ ἐψενήϑη ὡς κοφεύων (Ης) 93, τοϑ. 

1. Καὶ ἰγενήϑη] και εγενίϊο το, ςς,) 93) τοῦ, τοϑ, 24. εγενέο δὲ 4. Καὶ ἐγενήθη---μῆνα] αὶ οὔπι ἱπιοιτηρά, σπρ. ἐγενήϑῃ 
ὡς μετὰ μῆνα} μῆα μηνας ἡμέρων τθ. μέϊα μηνα 

ἡμερῶν 93, τοῦ. ὡσεὶ ὥρα 247. φπαί ρο(ῇ πιξηγόπι εἴ. 1Αῖ, δὰ Μ158. Οετηι. εἰ Οοτθ. μετὰ μῆνα ἕνα ἡμερῶν Ατῃγ. τ, Αγηι, ΒΦΕο΄ς καὶ αἰνέθη} α καὶ 44. Ατῆι. 1. Ασα. Εὼ. Νάας ὁ ᾿Αμμανίτης] ναᾶ 
σομανίτης (ἢς) 24... ὃ ᾿Αμμανίτης] ο Αμμανεῆης 1. ἢς ἰηῆαι 
Ἔ ἐπὶ Ἰαδης 44. -Ἐ ἐπι Ἰαθεις γ4, τοῦ. Θαμανίης “36, 242. ὁ 
᾿Αμανίτης (ῆς ἴῃ) ΑΙεχ. καὶ τπαρεμδ. ἐπὶ Ἰαξδ, Γαλαάδ] και 
παριμξ. Γαλααδ 44. καὶ παρεμθαλει Γαλααδ γ4, τοῦ. τάρεμ.- 
δάλλει] παρενεξαλεν 19, ςς, 82, 93, τοβ. Οομηρί. ἐπὶ Ἰαξὶς Γα- λαάδ]) ἐπ᾽ Ἰαξεις Γαλααδ 1]. ἐπὶ ᾿Αξὶς Γαλαάδ Οεοτρ. δῖαν. Οἴκορ. 
᾿Ιαξὶς 19] Ιαδεις (ς ἴη85) Χ, ΧΙ, 645 71) τον 1Ζ3, 1345 144γ188, 
342, 24ς. ΑΙά, ΑἸεχ. (αι, Νίς, Ἰαξὴς (ἔς ροίξεα) Οοπιρ. καὶ 

ταλῖες οἱ ἄνδρες Ἰαξ).} πῶς ὁ ἀνὴ 
οἱ ἄνδρες] οι ἄνδρες οἐ 121. Ἰαξὶς 29] Ιαξεις (ῆς 

ἀπ|{Δ) 44, 74) τ21. Ιαξεις Γαλααδ ἐς. πρὸς Νάας τὸν ᾿Αμμαν 
φἴτην] προς αὐἷον γι. τῷ Νάας τῷ ᾿Αμμανίτῃ Αττα, 1. Ατῆι, Ἑά, 
τὸν ᾿Αμμανίτην] 44. τὸν Αμανῆην 24ς. τὸν ᾿Αμινίτην (β6 νεῖ. το 
Θεοῖς. -- Διαάϑε ἡμῖν] διάϑε μεϑ᾽ ἡμῶν Απτη. τ. Αγ. Ἑά. 

11. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς} καὶ εἰπεν αὐῇοις 247. καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ἄπη. 1. ἄπει. 4, Ναας ὁ ᾿Αμμανίτης] κα 44» 247. Νάας ὃ ᾿Αμινήτῃς Θοοτρ. Ἐν ταύτῃ] ἐν τῳ το, 85, 93, 108, 12:1. Οοπιρί. 
ἐπ ἠας ὅγτ, Βαι- δῦ.  ἘἜ ταύτῃ---ὐμῖν] ἐν ταύϊῃ τῇ διαϑηκη δια. 
ϑησομαι ὑμῖν 44.) τοῦς 120, 134, 247. ΑΙά, ΑἸεχ, ἢο, ἤπο τῇ, γ4. 
ταύτην διαϑήκην διαϑήσομαι ὑμῖν Οεοῖρ. δἴαν. διαϑήκην ὑμῖν] 
τ, Π, Χ, ΧΙ, ςς, ὅ4, 82) 93.) 1Ο8, 1219 123, 144,18, 36, 245, 
84ς. (πρὶ. δῖ. Νίς, μεϑ᾽ ὑμῶν διαϑήκην Ατγγ. τ, Ατπι. Εά. 
ἦν τῷ ἐξορύξα!} κεν τς8. εἰ ἐξορύξομεν ΑἸτη. τ. Αγ. Εά. ἐξορύξω 
ὅἴαν. Μοίᾳ. ἐν τῷ ἐξορύξα:---δεξιὸν] σοί εὔοαεπάμηι ονηπόνι οσμ με 
ρθε ήνε ἰσχιδγ μα δγγ. Βα- Ηθῦγ. 
οβαγδέζ. πηΐποσε Αἰεχ. ὑμῶν πανῖα ὀφϑαλμὸν δεξιὸν] παν]α ὀφϑαλ- 
μὰν ὑμῶν δεξιὸν Ατπι. τ. Απη. Ἐά, ἑκάςῳ ὑμῶν ὀφϑαλμὸν δεξιὸν αν. Οὗἶτορ. ατάνα ϑ8ϊαν. Μοί. ὀφϑαλμὸν δεξιὸν) ΤΥ. ΧΙ, 
236, 242. (αι. ΝΙο. καὶ ϑήσομαι) -ξ- αὐῇο 19, 108. -Ἑ αὐτῷ 
(0) 87. -Ἐ αὐῆον 93. (ὐοπιρί. - ἰάεπι Ὁ Χ ἰπ οματαδξ, σηΐπογε 
ΑΙοχ, ὄνειδος] εἰς ὄνειδος Οοιηρί. ὀνείδη Αγπι. 1. Αγ. Ἐὰ. 

Ὅεοτρ. . τᾶϑ]ες] ,. 44. 

ὄνειδος ἐπὶ Ἰσραήλ] ονειδοὸς ἐπὶ Ισραηλ τραῦα το. εἰς ονεῖδος ἐπι τὸν 

-Ἰαδὶς Γαλαορὶδ 5ϊαν. Μοίᾳ. 

ἐξορύξαι ὑμῶν} μαδεῖ ὑμῶν ἴα. 

μετὰ τοπρωὶ ἐξ ἀγρξ" χαὶ εἶπε Σαοῦλ, Τί ὅτι 
τῶν. εἰν δοῶν Ἰχξίς, Καὶ ἐφήλατο πνεῦμα Κυρία 

Ισραηλ τταῦϊα 85, 9ο3,.το8.. ἐπὶ Ἰσραήλ] ἐπὶ τον Ισραηλ ΧΙ. επι ταιΐα Ἰσραὴλ 44, 74, 92, τού, (119. ἐχ εἰπεπὰ.) 120, 134, 247: 
σπιρὶ. ΑἸοχ. Αὐπι. τ. Αὐη. Εά. εν Ισραηλ 121. τῷ πάντι Ἰσραήλ 
δῖαν. Οἴγος. 

ΠῚ, Καὶ λέγεσιν] καὶ εἶπον 24 ς. 8ῖαν, 
ἄνδρες ᾿Αβὶς τῷ Νάας Ατπ). 1. 
ἄνδρες παὔϊες οἱ ἄνδρες 82. 
δεῖς (ῆς ᾿ηξα) τοῦ, 12ο. 

αὐτῷ οἱ ἄνδρες Ἰαδὶς} 
ἄνδρες ᾿Ἰαξὶς αὐτῷ Ατηι. ΕΑ. οἱ 
Ἰαδὶς] ἰαξεις Γαλααδ 29. ΑἸά. 1α- 

οἱ ̓ Αξδεῖς δᾷς. ᾿Αδὶς Γαλαὰδ ϑἴαν. Οἶτορ. 
ἼΑνες ἡμῖν] ἀνες ἡμᾶς το, 82,93, τοϑ. ὥϑιηρ. ἑπΊὰ ἡμέρας} Ττ. Αται. ε. Ασηι. Εά. εἰς τοᾶν ὅριον] ἐπὶ σῶν ϑριον 123. εἰς σάντα ὅῤια Αττῃ. 1. Αγ. ἘΔ. ϑ[αν. ἐῶν 

μὴ 4] καὶ ἐὰν μὴ εἶ 10. α ἢ 74. ΑΙἴεχ. ρῥγξπηξι, καὶ 82, 93, τοϑ, 123, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. 8ι4ν. καὶ ἐὰν οὐκ ἦ Θόοῖσ. ὡ σώζων] ὃς σώσῃ Απη. τ. Αχηι. Εά, ἐξελευσόμεϑα ] ρτοεταῖεῖ. καὶ Χ, ςό, γ4, 
1οῦ, τι, 120, 123» 134, 236, Σήξ. Οὐοπῖρὶ. ΑἸεχ. (δε, Νίς. πρὸς ὑμᾶς} α 44. προσημῶς (ἢε) 242. ὥρος σε 247. 

Ιν. Καὶ ἔρχον]α:] καὶ ἦλθον Οὐομὴρὶ: καὶ ἤρχονῖο Ἄτην. σ᾿ Αἴσην, Ἑὰ. Θεοσρ. 5᾽1.ν. αὶ ἔρχούϊαι--πορὸς Σαὰδλ] Εξαπεςειλαν αγγέ- λεϑς οἱ ἀνδρες Ἰαΐοις τῆς Ἐαμαδιτιδὸς καὶ ηλθὸν οἱ αγίελοι Ἰαδεις εἰς τον βενον ρος Σαξλ 19. καὶ ἀπεςειλαν αγίελες οἱ ἀνδρες οἱ ἀξεῖς 
(Άε) τὴς Γαλὰαδιτιδὸς. καὶ ηλϑὸν οι αγίελοι Ἰαξεῖς εἰς βϑνον προς Σαδλ 82. καὶ ἀπεςεῖλαν αγίελες οι ἀνόρες Ιαξεις της Γαλααδειτιϑὸς, χαὶ λὅὸν οι ὠγγελοι Ἰαβεις ρις τὸν βενον προς Σιβὰ 93. ἔς, ηἰῆ 1α- δις εἰ Γαλααδίτιδος, το, οἱ ἄγίελοι] α οἱ 247. Αττη. 1. Αγῃ). Ἐά, 
Οεοῖρ. ϑῖιαν. εἰς Γαξαὼ] εἰς Γαξααϑα ΠῚ. , 44. προς Γαξαὰ 
245, 247. εἰς τὸν βενὸν Οοπρ!. εἰς Γαξαὸν δῖαν. ΟΙχορ. σωρὸς Σαὲλ] εἰς Σαδλ 447. καὶ λαλῶσι] καὶ ἐλαλησᾶν το, 82, 93, τοϑ. ΟὈΠΊΡ].. καὶ ἐλάλεν Αττη. 1. Αση. Εά, δῖαν. χαὶ λαλξσι τοὺς λσγὲς]} καὶ λεγχσιν 74. τὰς λογὲς} -Ἐ τετας Χ, ΧΙ, 19, 29, ζα, 
56, 64, γι, 82, 92, 93; 108, 110, 124», 144, τς8, 236, 242). 24ς. ...} ἡ 447 τού, 120, 134. Οοτρὶ. ΑΙά. (αι. Νίς. ϑίαν, 
ὠτὰ υριον 24}. 8 λα δ] ργαθηλε, παντὸς ϑίαν. Οἴτορ. καὶ ἤραν] κῶν ρεν 82. πσᾶς ὃ λαὸς] α 44. λᾶς Αγπὶ. τ. Απη. Εά. φωνὴν αὐτῶν] φωνὴν αὐα γ4, τού, 1 34. καὶ ἔκλαυσαν] α΄21. 

Νν. μενὼ τοπρωὶ} ὥρω τθ, 82. 92, 93, τοβ, 144. α (οχρρῖ. 

ὦτα τῷ λαξ] 

ἐξ ἀγρ8] καΐοπισϑεν των βοῶν ἐξ αἀγρε 19, ςς, 82, 93, τοβ. Οοηιρ!. “ 
ἀχολεϑὼν βεσιν εξ αΎΡΒ 92, 144. -ἰ ἀκέων τὸν λόγον ϑίαν. Οἰγορ. 
καὶ εἶπε Σαοὺλ] α Σαδλ 44. καὶ λέγει Σανὲλ Ατηι. :. Απη. ἙἘά, 
Σαοὺλ 95] Σαμωηλ 71. Τί ὅτι] τί ἐξιν ὅτι Αγ τ. Αγηγ. Ἐά, 
Τί ὅτι κλαίει ὁ λαός] τι ἐςὶιν τω λαω οτι κλαιεσιν 195) 82, 093) 108. 
ΟὐιΏρΡ]. τι ο λᾶος ετι κλαίει 44. τι ὁ λᾶος ὁτι κλᾶιει 74γ τ8ο, 134, 
247. ΑΙενκ. στ τι κλαιει ὁ λαος 121. τί κλαίει ὁ λαὸς ὅτος Οδογρ. 
κλαίε!] λα... εται (Πο) 246. κλαίει ὁ λαός] ο λαὸς κλαιοι τοῦ. 
καὶ διηγῆντα!}) καὶ διηγησανῆο το, 82, τοϑ. Οὐοπηρὶ. καὶ διηγησαῖο 
93. καὶ διηγᾶντο Ατη. τ. Ατχ. ΕΑ. 8Ιαν. τὰ ῥήμαϊα] -[- ταυτα 
64; 9α, 144. ΑΙά. τὰ ἐντάλμαϊα Αττι. τ. Ατπι. ἙΕ4ά. τῶν αἰνδρὼν] 
Τῶν υἱῶν 90, 244. Αἴτῃ. τ. Ατη. Ἐή. ταύϊα τῶν νιων (εχ Ἂπηεηά.) 
119. τῶν ἀνδρῶν ᾿ἸΙαδίς] των νιων Ιαδεις 1, 64, 144, 24ζ. τῶν 

᾿ ἰνδρῶν ᾿Ιαδίς---τὰ ῥήμαϊα 'π΄᾿ σοπι. {ε4.] μαθοῖ ουπι Ἰηζετπιεά. ἴῃ ΘΒ. 
ται. τηϊηστε ΑἸοχ. Ἰαξίς] Ιαϑης 242. ᾿ΑΕίς (ῆς ;:ηἴ8) ϑἷαν. 
Οἰἶτορ, ; 

ΝΙ. ἐφήλαϊο] ἐφειλαῖο (ππεπιάοίε) 64. εφηλλαῖο 74. ἐφηλλετο 
ΣΟϑ. ἀφῆκε 247. εἰσῆλθε ϑίδν. πνεῦμα] το ανευμα 247. Αἰά. 
ὡς ἤχεσε τὰ ῥήμαϊα ταῦτα] 44. τὰ ῥήμα]α} κα Χ, 29, ςό, 64, 
71) 92) 119, 244, 58, 244).546. ΑΙά, ϑϊαν. Οἴἶγος. ἐπ᾿ αὐτὰ, 



᾿ 

ἀφῶ τὰς δ τ ἃ 

"Α, Ἀπ. Ἑά. 

τριακοσίας ΟΟμΡΙ. 

242. (αἴ. Νίς. αἀνδρες Ι5δα 247. Ατγηϊ. ᾿. Αση Εά. δῖαν. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

ρϑ ’;’ δ᾿ Ὁ" 3 ΄᾽ 

ἀπαγγέλλουσι τοῖς ἀνδράσιν ᾿Ιαξὶς, χαὶ εὐφράνϑησαν. 
3, ΡῚ ς ρ“᾿ μΝ ’ ξ »» δ 2 Ν »., »  ς ρ Ξ 

τὸν ᾿Αμμανίτην, Αὔριον ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμᾶς, χαὶ ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἄγασον ἐνώπιον ὑμῶν. 

ΚΕΦ. ΧΙ, 

ἐπὶ Σαὃλ ὡς ἤχεσε τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἐθυμώϑη ἐπ᾽ αὐτὲς ὀργῇ αὐτῶ σφόδρα. : Καὶ ἔλαθε ἊΝ 

δύο βόας, καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς, χαὶ ἀπέςειλεν εἰς πᾶν ὅριον Ἰσραῃλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων, λέγων, 

Ὃς οὐχ ἔςιν ἐχπορευόμενος ὀπίσω Σαὲδλ χαὶ ὀπίσω Σαμϑδῆλ, κατὰ τάδε ποιήσασι τοῖς βεσὶν αὐ- 

τῷ" χαὶ ἐπῆλϑεν ἔχξασις Κυρίου ἐπὶ τὸν͵ λαὸν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐδύησαν ὡς ἀνὴρ εἷς. Καὶ ἐπι- 

σχέπ]εται αὐτὸς ἐν Βεζὲχ ἐν Βαμᾷ πάντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ ἑξαχοσίας χιλιἄδας, καὶ. ἄνδρας ᾿Ιόδα. 

ἑξδομήκοντα χιλιάδας. Καὶ εἶπε τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐρχομένοις, Ἴδὴι ἐρεῖτε τοῖς ἀνδράσιν Ἰα- 

δὶς, Αὔριον ὑμῖν ἣ σωτηρία διαχερμάναντος τῷ ἡλίου" χαὶ ἦλθον οἱ ἄγίελοι εἰς τὴν πόλιν, χαὶ 

Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες ᾿Ιαξὶς πρὸς Νάας 

". » ΄ 3 3 Ν Ν 3 ρο 2 ΄ς Ν 9 ΄ 27 

Καὶ ἐγενήϑη μετὰ τὴν αὔριον, χαὶ ἔϑετο Σαδλ τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἄρχας,. καὶ εἰσπορεύονται με- 
ρ᾿ ρ 3 ἴω “ ς ρ “2 Ν' ει. 5"»Ἁ  «ὔ ᾿ ΄ ε ε 4“ 

σον τῆς πταρεμξολῆς ἐν φυλαχῇ τῆ ἑωϑινῇ, χαὶ ἔτυπ]ον τὰς υἱὸς ᾿Αμμὼν ἕως διεϑερμάνϑη ἡ ἡμέ- 
᾿ ν 9 ͵΄ Ν ΝΣ. : ν,Ι  Σ ε 7΄ ἢ », »- ΄ .,ἊΝ 

ρα" καὶ ἐγενήθη καὶ ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν, χαὶ ὃχ ὑπελείφθησαν ἐν αὐτοῖς δύο. χατὰ τὸ... 

ὀργ"} ὀργὴ (0) ΑΙεκ. ὀργῇ αὐτῷ} «αὐτα Χ, ΧΙ, 
19, 29, τό, γ1,) 82) 1ο8, 123, 236, 242,.8.46. (αι. Νίο. ὀργὴ 44. 

κι 158. Οεοτρ. δῖαν... ' 
ΨΙ1. ἐμέλισεν αὐτὰς ἐμελισεν αὐῖας 247. καὶ ἀπέςειλεν) καὶ 

ἐξαπεξειλεν 247. εἰς τῶν ὅριον] εἰς ττᾶντα ὅρια Ατπν. τ. Αγ. Ἐἀά. 
δίδν. ἐν χειρὶ ὠγγέλων] ἐν χειρι αὐἷΐε ἀγγελων 44. ἐν χερσὶν 
ἀγγέλων 8ίαν. ἀγγέλων] αγίελε 64. - αὐτῇ 74, 247. τῶν 

αγίελων 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ὁ αὐΐων τού, 120, 134. -Ἐ ἰάδπι ἰηῖοῦ 

πποος ΑΙεχ. λέγων] καὶ λέγει Απῃ. 1. Αττη. Εα. 
ἐκπορευόμενος] ὃς οὐχ ἐκπορεύσεται ΑΥτῃ. τ. Ατγηι. Ἑά. 

ὡκ ἔξᾶι ξζ, 64) 71, 82, 929 108, 119, 144) 2429) 24. 246. (ΟμηρΪ. 

Οἱϊ. Νίς. σός. δῖαν. Μοίᾳ. ἐκπορευόμενος ἐχπορενο (μενος [ὰρ- 
Οἰεῖ. τι. τες.) 242. καὶ ὀπίσω Σαμεὴλ], οπισω 445 71. κ 82. 
κατὰ τάδε τοιήσεσι] τῷ τάδε ποιήσεσι (ρἰεοπαίίςιτη εξ τῷ) ϑίαν. 
Οἴἶτορ. κατὼ τόδε ποιήσεσι ϑίαν. Μοίᾳ. τοῖς βεσὶν] ταις βεσιν 

123. Οομηρ!. (δῖ, Νίς. τοῖς βεσὶν αὐτε] αὖον “47. αὐτξ] αυ- 
χὼν ΟΟΙ͂Σ. 124.5.͵6 καὶ ἐπῆλθεν] καὶ ἔπεσεν 10, τοβ. (οπιρί. Ατπι. 1. 
Ἀπ. Εἀ. καὶ ἀπηλϑεν γ4. καὶ ἐπεπεσεν 82. ἐπῆλθεν) ἐπεπε- 
σαν ([. ἐπέπεσεν) 93. ἐπὶ τὸν λαὸν] α λαὸν Χ, ΧΙ, 19, 29, ςς», ςὅ, 
2,1) 82, 93, 108) 119, 245. ΟδοΥρ. κα τὸν λᾶον τς8, ἐπὶ τὸν λαὸν 
Ἰσραὴλ] ἐπὶ τοὺς Ἰσραηλίτας 58Ι4«ν. Ἰσραὴλ] , Οοπιρὶ, καὶ 
ἐξόησαν] καὶ ἀνεδοησαν Χ, τό, 123, 1ς8, 226, 242, 44ς. ΟΔῖ. Νῖς. 
καὶ ἐδοησεν 82. καὶ εἐγενονῖο 247. καὶ ἐξζῆλϑον δίαν. δἰ φρυε (μπὶ 

νυ. ὡς ἀνὴρ εἷς] ὡς εἷς ὠνήρ Οτοῦξ. φωαίῇ οἷν ππμς Ψυὶρ. 
ΨΙΠ. ἐπισκέπϊεται] ἐπισκεπῆες 24ς. επεσκεπῖαι 247. ἐπεσκέπ- 

τετο Απτῃ. 1. Αγῃν. Εά. δίαν. Οἶτορ.0 αὐτὲς] - Σαὲλ 8ιαν. Οἴἶτος. 
αὐτὲς ἐν Βεζὲκ] αὐας Σαελ (Ἰπ πιατρ. Αδιεφεκ) τοβ. αὐτὰς ἐν Βε- 
ζὶκ ἐν Βαμᾷ] αὐτὰ (Πς) Σαὲλ ἐν Ῥαμᾶ 82. αυτους εν Ῥαμα 93. 
αὐτὲς Σαὲδλ ἐν Βαζὴκ͵ ΟΟμΡΡΙ. ἐν Βεζὲκ ἐν Βαμᾷ] α ϑϊαν. Οἴτορ. 
ἐν Βεζὲκ! Αξιεζεκ ΠῚ, 44, 64, 745 (92. τπᾶγρ. υἱ Εἀ.} τού, 120, 134; 
144) 2344. ΑἸΙά. το. Αδιεζερ 1τοῖ. ἐν 247. Βεζὲκ] Ραμα 

Ὃς οὐκ ἕςιν 

; ποῖα. ἴῃ πηᾶγρ. Χ. Βεεζεκ ΧΙ, ςό, 242, 24ς. (δῖ. Νίς, Αδιεξεκ ςς, 
2 ἐν Βαμᾷ] κα Χ, ΧΙ, ςό, γ1,) 158, 24ς, 246, 247. ΑΙεχ. Α΄. Εά4. 84- 

ἀΐπις ἰΌρτα δὴ 8]. πη. ςς. ἐν Βααμα 236. (αἵ. Νίο. ργαδιγίει, καὶ 
Οεοτρ. στάντα ἄνδρα] κα ᾿ανδρα τοό. καΐα παντα ανδρα 24ς. 
πάντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ] πάντες ἄνδρες ᾿Ισραηλίται ἐξῆλθον Αχαι. 1. 
Αππῃ. ΕΔ, πάντας ἄνδρας Ἰσραὴλ Οεοτρ. καὶ ἐγένοντο ττάντες ἄν- 
δρες Ἰσραηλίται 51αν, ἡμεγηπίφιο πἰίογεπι 1),αεἱ Ψαὶσ. ἑξακοσίας] 

ἑξακοσίας χιλιάδας) ὃ χιλιάδες ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
ἑξακόσιαι χιλιάδες 5ϊαν. Μοίᾳ. δνεζεπία πα Ναὶσ. καὶ ἄνδρας 
--χιλιάδας υἱς.1 αὶ οὐπὶ ἱπτειτηεά. 144. καὶ ἄνδρας Ἰδδα] υἱγογώσι 

“κίεν για Νυὶϊξ. ἄνδρας Ἰώδα] α ανδρας 44. ανδρα Ιεδὰ 236, 
ἐδδο- 

μῆήκονϊα] ἑδδομήντα ((ς) 24ς. τριάκοντα Οομαρ. ἑδδομήκοντα 
χιλιάδας] Ττ. 44. εδδομηκονῖα χιλιαδὲς 247. Αὐτὰ. 1. τη, ἘΔ. 
8ῖαν. Μοίᾳ. ἃ χιλιάδες δίαν. Οὗἶτογ. ἐγιρίπια μἡ α Ψυὶρ. 

ΙΧ, Καὶ εἶπε) - Σακλ 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. χαὶ εἰπᾶν 24ς. 

τοῖς ἐρχομένοις] τοῖς ελϑέσι 19, 82, 93, 108, 247. ΟΟΠΡΙ. Τάδε 
ἐρεῖτε) οὕτως ἐρεῖτε Ατγηι. τ. Ατγπι. Εά4. (σεογρ. 8αν. Οὗτος. Τάϑε 
Ἰρεῖτε--ἸαὈὶς] δὶς ἀϊεειὴς οἷγὶς φαὶ μμπὶ ἱπ 7αδες Οαίααά Μυϊς. 

Τάδε ἐρεῖτε---καὶ εὐφρώνϑησαν) κα οὐπὶ ἱπιεττηεά, 10. τοῖς ἀνδρά- 
σιν Ἰαδὶς 13] τοῖς ανδρασιν τοις ἐν ἴαδεις (ῆς ᾿π|τ4) τ21. τῷ ̓ Αβὶς 
Γαλαὰδ Ατη. 1. ᾿Ιαδὶς 15] Ιαξεις Γαλααδ 44, γ4, τού, 120, 
134. ΑΙά. ΑΙεχ. [Ιαδις Γαλααδ 247. 8ϊαν. Μοίᾳ. Ἰαξὴς Γαλαὰδ 
Οοπαρὶ. εἰς ἸΙαξὶν Γαλαδ Οεοτρ: Αὔριον] αὔριον ἔσαν Οεογς. 

Αὔριον---διαϑερμιάναντος} ἀνριὸν ἐξᾶι υμιν σωτήρια διαϑερμαινοντος 

3 Υ̓ 

οὐκ ἔςν]- 

44, γ4,) τοῦ, 124. Αὔριον ὑμῖν] αὐριον ἐξα! ὑμῖν 120, 123) 247. 
ΑΙά. ΑΙεχ. Ατυτι. 1. πῃ. Εά. δ5[αν. αὐριον ἡμῶν 24... ὑμῖν ἡ 
σωτηρία] αὶ σωτηρία ὑμῖν Οεοῦξ. ἢ σωτηρία} σωτηριαν ςό, 246. 
ἐξᾶι ἡ σωτηρία 82) τοῦ. Οοπιρ. διαθερμάναντος] διαϑερμαινοντος. 
20, 4, 92, 120, 144.,24ς. ΑἸά, διαϑερμανθϑέντον (ρτο διαϑερμαν- 

10. 

11, 

ϑέντος, υἱ ν]ἀεῖιγ) 242. διαϑερμανθεντος 247. ἀνατέλλοντος δῖαν. 
τὰ Ἠλιξ]} α τῷἪ 74. καὶ ἦλϑον]} καὶ ηλϑαν 111. κα χᾶι 24). οἱ 
ἄγγελοι] - αὐτῇα Θεοῦ. ὀπαγγέλλεσι) ανηγγειλαν 82, 93. 
Οοπρὶ. απηγίειλαν τοϑ. (Αττη. τ. Αγ. Εἀά. Θεοῖς. ϑ8[αν. υἱ νἱ]άε- 
ἴαγ.). τοῖς ἀνδράσιν ᾿Ιαξὶς 29] τοις αἀνδρασι ταυτὰ 44. Ἰαξὶς 45] 

ἸΙαξεὶ ([.) 242.0. καὶ εὐφρανϑησαν) κα 71. εὐφράνθησαν) πυ- 
φρανϑησαν Χ, ΧΙ, 64, τς8, 2445) 246, 247. ΑἸεχ. 

Χ. Καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν 11, Χ, ΧΙ, 64, 144) 1ς8, 226, 242, 244, 
24.5.5) 246, 247. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Ἰχξὶς] α 71. 

Καὶ λέγεσιν οἱ ἄνδρες ̓ Αδὶς Αττη. τ. Καὶ λέγεσιν ἄνδρες Ἰαδὶς Αττῃ, 
Ἑά. Ἰαξὶς] α 246. πρὸς Νίάας τὸν ᾿Αμμανίτην] τῷ Νάας τῷ 

᾿Αμονίτη Απη. 1. τῷ Νάας τῷ ̓ Αμμονίτῃ Απῃ. Ἐά. τὸν ᾽Αμμα- 
νίτην] τὸν ᾿Αμανίτην δῖαν. Μοίᾳ. ἐξελευσόμεθα} -- ἡμεῖς Απη. 

ἘΔ. ποοιήσετε] ποιησαῖε 747) 120, 124. τοοιεῖτε ϑῖδν. τποοιήσετε 
ἡμῖν} ποιήσατε 44. ποιησατε υμιν τού. ΑἸά. ποιήσετε μεϑ᾽ ἡμῶν 
Ἀπ. 1. Απη. ἘΔ. τὸ ἐψαϑὺν) παν τὸ ἀρερὸν 82, 93, το8. (πρὶ: 
ὅσον ἀρέσκον ἢ Αττν. τ. Ατπι. Ε4ά, ὃ ὠγαϑὸν δῖαν. ἐνώπιον ὑμῶν] 
ἐνωπιὸον ἡμῶν 4. εν οφϑαλμοις ἡμῶν 247. ἐνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν 
ὑμῶν Οεοῖρ. τρὸ ὀφϑαλμῶν ὑμῶν 8ν.. 

ΧΙ. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγένετο 19, 93. 108. Οπιρὶ. α ἐγενηϑὴ 
44 μετὰ τὴν αὔριον] ἐν τῇ αὔριον ἐκεῖϑεν Αττ!. 1. Ατην. Ἐά, 
καὶ ἔϑετο] καὶ διέθετο ΧΙ, 20, ςξ, 71) 123) 236. ΑἸά. καὶ διεταξεν 
19, 82, 93. 108. Οοἴηρ!. Οἵ. Νίς. α καὶ 44. καὶ ἔϑετο Σαοὺλ] 
καὶ ἐμέρισε Σαυὰδλ ΑἸτῃ. 1. Ατη. Εά. καὶ Σαὲλ ἔϑετο Θεοτς. χαὶ 
ἰδὲ «Σαοὺλ ἐμέρισε ϑῖαν. Οἷἶτορ.. καὶ Σαοὺλ ἐμέρισε ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Σαὲλ] ὁ Σαὰλ (41. Νίς. τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἀρχὰς] τὸν λαὸν παν- 
τὰ εἰς τρεῖς παρεμδολὰς Θεοῖς. τὸν τοόλεμον εἰς γ ὠρχῶς ϑίαν. 
Οὐἶτος. τρεῖς ὠρχὰς] ΤΥ. 247. . εἰσπορεύονἦαι μέσον] εἰσπορευ- 
ονται εἰς μέσον Χ, ΧΙ, ςς, ςό, 82, 93) 1 ς8, 242, .246, 247. ΑἸά, (ΑΙεχ. 
οἰπὶ εἰς ἰῃ οἰιλγδίξ, πηΐϊποτε.) εἰισπορευεται εἰς μέσον 52.) 1Οϑ, 144, 

236, 24ς. εισπορευονΊαι εἰς τὸ μεσον 19. εἰσπορενεται ἐγ μέσω 123. 
(αι. Νίς. εἰσεπορεύοντο εἰς μέσον ΟΟτηρί. Ατη). τ. Απη. Εά. εἰσ- 
ἐπορεύετο μέσον Οὐεοτγ. εἰσεπορεύοντο ἐν μέσῳ ϑίαν. Οἷἶτοφ. τῆς 
ταρεμβολῆς] “Ἢ τῶν υἱῶν Αμμων 199. 82, 93 Ι08. τῆς φυλαχῆς ςζς. 

τῶν ἀρχῶν 8ῖαν. Οἴτορ. ἐν φυλακῇ τῇ ἕωθϑ!»ἢ] ἐν φυλακῃ τορωϊνῇ 

Χ, εν τὴ τῦρωινὴ φυλακὴ 19, 82, 935) το8. (πρὶ. Αγη). 1. Απῃ. Ἐά. 

ἐν τ φυλαχῃ τῇ Ὡρωινῃ 110, 123) 236, 242. (αἴ. Νίο. ἐν τῇ φυλα- 
χῇ πρωινῇ δῖἀν. τῇ ἕωθινἢ} τὴ πρωινῃ ΧΙ, 29, 44, 55) 56, 64) 71, 
74. 1ού, 120, 121) 134.) 1445)244, 246, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. πρωινὴ 1 ς8, 

τῇ πρώτη 2ης. καὶ ἔτυπἼον) καὶ ἐπληξζεν 111, 44, 74) τοῦ, 120, 
123.134. ΟΟμρ]. Οδογρ. χαν τυπΐασι το, 93, τοϑ. καὶ τύπΊωσι 
(Ώς) 82. καὶ ἔπληξαν 447. Αἰεχ. Αττῃ. 1. Ατηι Εά. ᾿Αμμὼν]} 
Αμῶν 44. Οδοῦρ. Αμμᾶν 247. ᾿Αμὸν Ατῶ. 1. ἕως] ἕως οὗ 82, 
τοϑ. Οοπιρί. ὡς 24ς. ἢ ἡμέρα] ἡ τς8,24ς.- καὶ ἐγενήϑη 29] 
καὶ ὃ ἐγενήϑη Οεοῖρ. καὶ ἐγενήϑη καὶ ὑπολελειμμένοι] καὶ ἐγενη- 
ϑησαν οἱ νπολελείμμένοι 11, 1Π1, 121; 147. Ατπλ. 1. αἰΐσιε οπηπεϑ. 
Αγσπ. Εά, καὶ εγενοῦῖο οἱ νπολελειμιμενοι 19, 82) 93. καἂὶ ἐγένετο οἱ 

υπολελείμμενοι τοΒ. καὶ ἐπενϑησαν. καὶ οι υὑπολελυμμένοι 24ς. 
καὶ ὑπολελειμμένοι] καὶ οἱ υπολελειμμένοι 44) ςς) τό, 64, 71, 74) τοῦ, 

110) 120, 123) 134) 1442 242, 246. Αἰεχ. (τ. Νὶς. οἱ υπολελειμμενοι 

158. ΟομΡι, καὶ ὑπολελ. διεσπάρ.] καὶ οἱ ὑπελείφϑησαν ὑπ᾽ αὐ- 



ς ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Α, 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

13. 

14. 

15. 

, Κυρίᾳ 45] 44. τῶ Κυριω 144... 

." 3» 
Ν " 3 Ἵ τὸς ἄνδοας, χαὶ ϑανατώσομεν αὐτές. 

΄ τῇ, ὅτι σήμερον ἐποίησε Κύ 

12, αὐτό. Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς “πρὸς Σαμεὴλ, Τίς ὃ εἴπας ὅτι Σαὸλ οὐ βασιλεύσει ἡμῶν. παράδος 
Καὶ εἶπε Σαδλ, Οὐκ ἀποϑανεῖται δδεὶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύ-. θιος σωτηρίαν ἐν ̓ Ισραήλ. 

Πορευθῶμεν εἰς Γάλγαλα, χαὶ ἐγχαινίσωμεν ἐχεῖ τὴν βασιλείαν. 

Καὶ εἶπε Σαμεὴλ πρὸς τὸν λαὸν, λέγων, 
Καὶ ἐπορεύϑη πᾶς ὃ λαὸς 9 ᾽7ὔ Ἣν δ 2 »" Ὰ Ν 3 ’ὔ » ΄ 3 ΄ Ν 

εἰς Γαάλγαλᾷ, χαὶ ἔχρισε Σαμδὴλ ἐχεῖ τὸν Σαὲδλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον Κυριδ ἐν Γαλγάλοις" χαὶ 5. . ’΄ Ν 3 ».» 
2 ΄ 

»" ῶ 

ἔσυσεν ἐχεῖ ϑυσίας χαὶ εἰρηγικας ἐγώπιον Κυρίου: χαὶ εὐφράγϑη Σαμϑὴλ χαὶ πᾶς Ισραὴλ ὥςε λίαν. 

ν᾿ ἣν Ν ’ 3 
: ἰωὰ ων ’΄ - Ὁ 3 7 

ΚΑῚ εἶπε Σαμουὴλ τρος σαντα Ἰσραήλ, ᾿Ιδὲ ἤχεσα φωνῆς ὑμῶν εἰς πσάντα ὅσα εἴπατέ μοι, ΝΣ ’ ».5 δὲ.) “ ΄ Ν ρ 
2. ε . 5 

χαὶ ἐδασίλευσα ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλέα, Καὶ γῦν ἰδὲ ἰὶ βασιλεὺς διαπορεύεται ἐνώπιον ὑμῶν" χαάγὼω ᾽ Ν ϑή ὶ ν ἐ εΖ7 2ἈΧ 2 ε .ω- ΣΝ ἈΝ σι 2ϑ. , ς  »᾿ » ΄ 

γεγήῤαχα καὶ χαϑήσομαι, χαὶ οἱ υἱοί μα ἰδὰ ἐν ὑμῖν' χᾷγω ἰδὲ διελήλυϑα ἐνώπιον ὑμῶν ἐκ νεό.. τήτος χαὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

τῶν διεσπάρησαν ϑίαν. Οἴἶτος. διεσπάρησαν] διεσπαρμένοι το, 82, 1ο8. Αττη. σ. δἰϊΐσυς, ργβ γε, καὶ 247. α Οὐδ. “ξρίεπι ϑεγρὶ. 
Ασπι. Ἐά. καὶ οὐχ] κ᾽ καὶ το, 82, 108, 242. ἐν αὐτοῖς--- αὐτό] α οὑπὶ ἰηεγηηεά. 74. ἐν αὐτοῖς δύο] ᾿ εν 29. εν τοῖς δυο το, 436, 342. υπολελείμμενοι ἐν αὐτοῖς 247. ἐν τοῖς δύω Οδι. Νίς. ἐπ᾽ αὐ- τῶν δύο Αὐτὰ. 1, Αττη. Ἐά4. δύο ἀπ᾽ αὐτῶν Οεοῦρ. μὴ δύο ἀπ᾽ αὐ. τῶν ϑῖαν. κατὰ τὸ αὐτό] ἐπι τὸ αὐτο 19) 82, 93) 1οϑ8, 110) 123. 
4236. (πρὶ. (δῖ. Νὶς. 

ΧΙ. εἶπεν] εἰπαν τό, γ1, 236, 2425).24.,) 246. (247. ἀυ!. Ὧη εἰ- πον.) τρὸς Σαμεὴλ] τῷ Σαμεὴλ Αται. τ. Αγπι. ἘΔ. Τίς] τίς γὰρ ΑΙ4. τίς ἐξὶν Οεογρ. ϑ8ίαν. Τίς ὁ εἴπας] τις ο ξιπων το, 44, τό, 71, 745) 825) 92, 93, τού, τοϑ, 123, 144) 436, 246, 247). Οὐπηρὶ. 
(αι. Νίς. τις γὰρ ο εἰπὼν 120. τίς ὁ εἶπον (ἢς) Ζ4ς. τίς ἐςιν ὃς εἶπεν Αττη. 1. Αγπι. Ἐά, ὅτι Σαὲδλ] α οτι 82, 92,93» 144. Οοηρὶ. ὅτι Σαὲδλ οὐ βασιλεύσει; ἡμῶν] οὐ βασιλευσει ΣαθᾺ ἡμῶν 44. 74, τοῦ, 120, 134. ὅτι μὴ βασιλεύσει ἡμῖν Σανὲλ Ατγη. τ. Απη. Εά. Σαὲλ μὴ βασιλεύσῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς ϑῖαν. βασιλεύσει ἡμῶν] βασιλευσει ἐφ᾽ ἡμῶν ΧΙ. βασιλεύσει ἐφ᾽ ἡμᾶς το, 82, 925) 123, 144. ΟΟηλρ!. Θεογρ. βασιλευση εφ᾽ ἡμας τοϑ. βασιλευσει ἥμιν 158. παράδος] ταρα- 
δὼς χἀς. παράδοτε Θεοῖς. παράδος τὰς ἄνδρας] δὸς εἰς χεῖρας τὰς ἄνδρας Αττι. τ. Απαι. ΕΑ. παράδοτε τέκνα ἐχεῖ ϑ5αν, Οἴἶτορ. 
ἄνδρας} ανϑρωπες 82. ϑανατ. αὐτές] ϑανατ. αὐτά 8ϊΑν. Οἴτορ. 
 ΣΠῚΙ. Καὶ εἶπε Σαὲλ] καὶ λέγει Σαμδὲλ Αττη. 1. καὶ λέγει Σω- 
μϑὴλ (πιαγρ. Σαὲδλ) Ατωι. Εα. Σαὲλ) Σαμδηλ (11. σοττ. ἴῃ ΤΊΔΓΡ.. 40 
ΔῃΠᾳ. πιδῃι ΣαΞλ) ΧΙ, (τ τ. τρᾶγν. υἱ ΕΔ.) Σαμδὴλ ρος τὸν λαὸν 
λεγὼν 246. Οὐκ ἀποθανεῖται ἐδεὶς] οὐκ ἀποθανεῖν οὐδεὶς (ῆς) ΧΙ. 
ὄτις ἀποθανεῖται Αττ. τ. αἰαυς. Αστ. ἘΔ, μηδεὶς ἀποθανεῖται 
(οάά. «υΐπαυς ϑεγρί, ὠποθανεῖται] ὠποϑανεῖτε (Πς)} 34, 242. 
ἐδεὶς] οὐ δὲ εἷς γ,.. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ Οεοτρ. 
ἐν τῇ σημερίνῃ ἡμέρᾳ ϑῖαν. ἡμέρᾳ ] υἱκ, {γ]1Ὁ. ρα Τὰ ρετίςρῆς πηδη. 
ΤΕΟΘΠ8 242. ἐποίησε Κύριος] ΤΥ. 11, 64, τ44, 2 36. (242. [γ»]14Ὁ. σε 
ἴῃ ἐποιῆσε {ρουοτρῆς τ. το.) κα ἐποιῆσε 121. πηᾶῖρ. ἐποίησεν ὁ 
Κύριος Θεοτρ. σωτηρίαν] σωτήριαν μεγαλὴν 44) 74) τού, 120, 
124. Ἰσραήλ) Ἔν ΧΙ. τὰ Ἰσραήλ Αγ. σ᾿. Αγη. Εά. 

ΧΙΝ. Σαμεὴλ] Σαδλ 19. κ 44. λέγων] αὶ 44. καὶ λέγει 
Αγ). 1. Απῃ. Εά, Πορευϑῶμεν] δευτε ἰσορευωμεν το, 93, 108. 
Οοηρὶ. ἔρχεσθε πορευϑωμεν ϑ8αν. Οἴἶτορ. τεαλθ, δἰ ξαηβες γυϊς. 
καὶ ἐγκαινίσωμεν---εἰς Γάλγαλα ἴῃ ςοπι. (ε4.] αὶ οὔπι ἱπίογιηθά, ςῶ. 
καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν] καὶ τοοιήσωμεν ἐγκαίνια τῆς 
βασιλείας την. 1. Αστ. Ἐά, ἐγκαινίσωμεν] εἐνκαινισωμεν 1ς8. 
ἐκεῖ τὴν βασιλείαν] τὴν βασιλειᾶν ἐκει ΧΙ, τὴν βασιλείαν] τὸν 
βασιλεα 247. 

ΧΝ. ἐπορεύϑη πᾶς ὃ λαὸς} ἐπορευϑησαν παντες 44. εἰς Γάλ. 
γαλα] εν Γαλγαλοις 44, 74, τού, 120, 134. καὶ ἔχρισε] και εἐχ- 
βεισαν 93. καὶ ἔχρισε--Γαλγάλοις) αὶ οιπὶ ἱπίεγηγοά. Οδὲ, Νίς, 
Σαμεὴλ ἐκεῖ] Ὑτ. Χ, ΧΙ, ςς, ςό, 64, 93, ἴῖοϑ, 144. 1ς8, 236, 242, 
244, 2455) 246. (οτρὶ. Αγ. 1. Αση. Ἐαὰ., ὔϑογρ. 814ν. καὶ ἔκεὶ 44. 
δαριμεὶ ἰδὶ ϑγγ. Βατ- εῦγ. τὸν Σαὲλ εἰς βασιλέα] εἰς βασιλεα τον 
Σαδλ τού, 134. ΑΙά. ΑΙεχ. βασιλεα τὸν Σαδβλ 247. ἐνώπιον Κυ- 
ρίου 11 64,144. ἐν Γαλγάλοις] λα 44,)24ς.- καὶ ἔϑυσεν] και 
ἐϑυσαν Χ, το) ς2, τό, ό4, 82, 92, 1ο8, 123,1 ς8, 236, 24ς, 446. ΑἸά, 
(ΑΙεχ. ἴῃ ομαγαές, πιΐμογε.) (δῖ. Νίς. Απη. τ. Ασα Ἑά. ϑυσίας 
καὶ εἰρηνικῶς} κα καὶ 44) 74, 82, 93.» 1ού, 108, 120, 123,) 134, 1ς8, 
242, 24ς. (ομηρ]. (αῖ. ΝΊίς. Αγσπι. 1. πη. Εά. Θεοσ. ὀ ἐνώπιον 

καὶ εὐφράνθη] καὶ ηυφρανϑὴ ςς, 
θ4. 1ς8, 236, 242, 244524ς. Οἱΐ, ΝΊς. Ἔ ἐκεῖ Οομηρὶ. Οφοις. δίαν. 

γοΣσ. ἢ. 

ϑ Ν 2 Ἁ 3 2 » δ ο»,» ,’ .,) Ιδὰ εγω, ἀποχρίϑητε ΚΑΤ εἐμδ ἐνώπιον Κυρίου χαὶ ἐνώπιον 

εὐφράνϑη Σαμεὴλ] ευφρανϑὴ ἔχει Σαμδηλ 44) 74) τοῦ, 120, 134. ΑἸά. 
Ἄτην. 1. Ασῃγ, Ἑά. ηυφρανϑὴ εκει Σαμβηλ 247. ηὐφράνϑῃ Σαμεὴλ 
ἔκε ΑἸεχ. ἀσίαίι οἱ ἐδὶ 54ωὶ δ υϊς.. Σαμεὴλ υἱι.] Σαδλ 92, 93. 
144. ΟΟπλΡ]. Οθοτρ. δίαν. πᾶς Ἰσραὴλ] παδῖες οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ 
ΧΙ, 20, ζ5, ἐς, ζό, 93, 110, 242,.246. Α]ά, Οἱ. ΝΊς. ἢς, ἤπε οἱ» τῳ 82) 108, 123) 236. (οη)ρ!. ϑίαν. παντες οἱ ἄνδρες 71. σαντες οι νιοι 24ς. τᾶς ὃ λαὸς Απη. Ἐ4. πᾶς ὁ αἰνὴρ τῷ Ἰσραὴλ αεογρ. ἐμηδδἑ οἱγὶ 7 ἀεὶ ΜΡ. ὦσε λίαν] μετ᾽ αὐῇα σφοδρα το. λείαν 
(9) 29. αὶ 44, 247. ὡς τελείαν (Π0) 71ν121. (δῖ. Νίς. κως σφοδρα 
82, τοϑ. ὡς σφοδρα 93. ἕως τε λίαν ις8. ΑΙεχ. αὶ ὡςῈ 242. ΑΥπγ. 1, Ἄγαν. Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. σφόδρα Οοχηρι. Θεοῖς. εἰς τὸ τέλος 5[Αν, 
Οὗτος. πὐπὶς Ψυϊρ. 

Ι. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ 44- πρὸς σᾶντα Ἰσραὴλ] α ξ2, 248. (αῖ. Νίς. προς ανδρα Ἰσραὴλ 153. τοῶσιν ὠνδρώσιν ἸΙσραηλίταις Ἄγη. σ᾿. Ασπ. ΕἘά.. πάντα Ἰσραὴλ] παία ἀνδρα Ἰσραηλ Χ, ΧΙ, 29, 44.) 55, τό, γι, 74) 82, 92, 93, τού, 1οϑ8, 1109, 120, 121, 134, 144, 158, 244) 28.ς, 246. .Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. πάντα λαὸν Θεοῖς. δῖαν. Οἴἶγορ. τάντας ἄνδρᾳς δῖαν. Μοίᾳ. φωνῆς] τῆς φωνης 44, 
745) 829 93,) τού, τοϑ, 119, 120, 123) 134, 436, 245, 247. Οοτηρὶ. ΑΙά, (δι, Νίς. εἰς πάντα] καῖα παντα 19) 82, 93, τιοϑ. καὶ πάντα Οορ. τοᾶώντα ὅσα] πάντα ἃ 64. πᾶν ὅσον Ατῃι. τ. Ἄπα. ἘΔ. ὅσα εἴπατε) οσα ἂν εἰπατε 158. εἴπατέ μοι] Τι. δίαν. χαὶ ἐδασίλευσα] καὶ ἐφέφηκα Οεοτρ. ϑίαν. ἐφ᾽ ὑμας] ἐφ᾽ ὑμῶν 445) 745) 120, 134. ὑμῖν Αταν. τ. Ατην. ΕΑ, 

Π. Καὶ νῦν ἰδὲ] καὶ ιδὰ νυν 247. Οεογρ. ϑ8[αν. Οἴτορ. δια- πορεύεται] διαπορεύσεται Οοπηρ!. ἐνώπιον ὑμῶν 19] εμιπροσῦεν υμων “46. καγὼ 1] χαὶι εγὼ 1], 44, γ4, τοῦ, 1ο8, 24ς. ΑΙά. ΔΙΕχ. ἐγὼ Ατπι. στ. Ασῃ. Εά. ἐγὼ δὲ Οεογρ. δ[αν. Οἴἶξτυρ. χργω δ 15] καὶ ἐγω Χ, ΧΙ, τς8, 246. (οιρρι. κγω γεγήρακα---ἐνώπιον ὑμῶν 2] 247. γεγήρακα] γεγηρακώς εἰμι Αὐτὰ, 1. Αγηι. ἙἘὰ. γεγήρακα καὶ καϑήσομαι] γέγυρακα καὶ πεπωλιομαι (ἢς) καὶ καϑη- σομῶι! ἐκ τὰ νυν 93. πεπολίιωμαι (ἴῃ τηᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐαϊ.) καὶ καϑησομαι ἐκ τὸ γυν το8, καὶ καϑήσομαι] και πεπολίωμαᾶι καὶ καϑήσομαι ἐκ ᾿ Τοῦ νυν 19, 82. καὶ καϑισομαι 44. καὶ καθήσωμε (ἢς) 24ς. καὶ πεπολίωμιαι Οὐτρ!. , καὶ Απῃ. 1. πορεύσομαι καὶ καϑήσομαι 
Αγ. Ἑά. καὶ οἱ υἱοί μου ἰδὲ] καὶ ἐδ οἱ υἱοι μου το, 44, ξς, 82, 93, 1οϑ. Οοηρὶ. ἰδὲ ἐν ὑμῖν] ἰδὲ εἰσὶν ἐν μέσῳ ὑμῶν Ατηι. ε, Αττῃ. Ἐ4, ἐν ἡμῖν Οδοτρ. μετ᾽ ἐμᾷ ϑίαν. Οἶἶτορ. ἰδὲ μεϑ᾽ ὑμῶν βίαν. Μοίᾳ. ἐν ὑμῖν] εν υμιν εἰσιν 19, 93. ΟΟΠπηρί. ενωπιον ὑμῶν 
ἕισιν 82. κργὼ 25] καὶ ἐγω ςς,. 134. κἀγὼ ἰδὲ} καὶ ἰϑου ἐγὼ 24ς. καὶ ἐγὼ Ατηι. τ. Απη. ΕΔ, καὶ ἐγὼ γὰρ ϑ8ϊᾶν. Οἰἶτγορ. κἀγὼ 
ἰδὲ διελήλυϑα} καὶ (δὲ ἐγω ἀνερραμμαᾶι 19. καὶ εγὼ εληλυϑα 44. 
καὶ ἐγὼ ιὸξ ἀνεξραμμαι 82, τοϑ. ΟοΙρρὶ. ἰδὲ υἱτ.7 κα γ1. διε- 
λήλυϑα] εληλυϑα 121. ἀγέρραμμαι 93. εοποογίαίπς σι Ὕεῖ, Ἱτε- 
πϑεὶ ἸΠΙΕΓΡΥ. Ργροπηϊῖ, ὅτι Οοσς. ἐκ νεότητος} -1- με Χ, ΧΙ, 
39, 447 54) 5ό, 64) γ4,) 82, 93, τοῦ, τοϑ, 119, 120, 123, 1345) 144, 148, 226, 242, 244, 246, 247). Οοπηρὶ. ΑΙ. ΑἸεχ. (δὲ. Νίς. Ασγῃς σ. 
Ἄτην. 4. Οεογρ. δίαν. εκ γεοτιτος ΜΒ 24. αργύμπα “ἰαΐς νιεα ΝῪ ῖ. 
Ιγεπϑοὶ ἰηίεσρσ. καὶ ἕως] , και ΧΙ, τς, 242, 244. καὶ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης φως πμπς Ψεῖ. Ἰτεπαὶ ἱπίετργ, ἕως σήμερον Αττῃ. τ. 
Ατγη. Ἑά.. ἕως τῆς σημερίνης ἡμέρας Οεοτρ. 81Αν. Οἶἶτορ. ἄς, 
Ργτηϊο καὶ, δῖαν. Μοίᾳ. τῆς ἡμέρας] τὴς ὥρας ςς. 

ΠΙ. ᾿Ιδὲ ἐγὼ] Ρτβεγηϊτ. καὶ ΧΙ, 216, 245. (δὲ. Νίο. Οεογς. ϑίαν. 
α 44. ἰδὲ πάρειμι ἐγὼ Απη. ΕἘ4. εις 2γδῆο πὶ Ψυϊς. ἸΙδὰὲ 
ἐγὼ--- Κυρίου] Κῳβοκάρίε νηὶ ἐπ᾿ σου ροῦν Φεὶ Ψεῖ. ἱτεπαὶ ἰῃογρσ. 

49" 

----- 



“ν 

ς Ἱτεπαὶ ἰηΐεγργ. 
121, 1445) 158,.244. (πρὶ. ΑἸἰεχ. ΒΕ: Μοίᾳ. 

τες οφϑαλμες μὲ εν ἀὐτῳ 82, 93. 
᾿ἱητεγίετς ραγπι ἔργα ᾿ἰπεαπη, ραγτῖπι δὰ πηδγρίπεηη, Βοος : καὶ παρόψο- 
᾿μαι ὀφϑαλμὲς ἐν αὐτῷ, ἢ ὑπόδημα ἄς, 119.) 123, 226, 244. (αι. ΝΙς. 
"ἢ ὑπόδημα, καὶ ἀπίκρυψα τὰς ὀφϑαλμάς μὲ ἐν αὐτῷ; ὙΠεοάοτεῖ, 1. 
"οἷς, 
.82, 93» τιο8. (ὐοτῆρὶ. 
Ὁ: ι6. ἱπ τ: εν. ἀϊεῖϊε ρόδον πιο δεῖ. Ἱτεπιδεὶ ἱπῖεγρ. ἀποχρίϑητε 

ἜΝ 

“-Ἐ ὑμῶν Οοπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷς. 

ἕλαθον μίσϑον ἢ λάϑρα εἴληφα ὅν. Οἤίορ. 
παροψομαι οφϑαλμὲς εν ἀντῳ 92) 144. ἐξίλασμον Θεοτέ. μέσϑον 

᾿ 1. 

-Οεοζρ. 

- 247. 

ΒΑΞΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

πίεσα, ἢ ἐχ χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα χαὶ ὑπόδημα ; ; ἀποχρίϑητε χατ᾽ ἐμ, χαὶ ἀποδώσω 

ὑμῖν. Καὶ εἶπαν πρὸς Σαμξὴλ, Οὐχ ἠδίχησας ἡμᾶς, χαὶ ἃ χατεδυνάςευσας ἡμᾶς, χαὶ ἐχ ἔϑλα- 4 

σας ἡμᾶς, χαὶ οὐκ εἴληφας ἐκ χειρὸς θδενὸς δδέν. [Εν Σ ΖιΒηλ πο τον} 
Κύριος ἐν ὑμῖν, καὶ μάρτυς χριςὸς αὐτ σήμερον ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὅτι οὐχ εὑρήχατε ἐν χειρί 

Καὶ εἶπε Σαμεὴλ πρὸς τὸν λαὸν, λέγων, Μάρτυς Κύριος ὁ σοι- 234“ ς ΄ 

μ8 ὅδέν: χαὶ εἶπαν, Μάρτυς. 
΄ Ν ρ᾿ ΄“- 2 Ν ο͵ 5» Ν Ν ’ ς- Ὁ ἕξ Αἱ ζπ]8 

ἥσας τὸν Μωυσὴν χα! τὸν Αἀρων, ὁ ἀναγ ΑΥΩΥ τὸς πατεας Ἵβὼν εξ Αἰγὺπ|8. 

Καὶ εἶπε. Σαμεὴλ πρὸς τὸν λαὸν, Μάρτυς 

Καὶ γῦν χατά.. 

ςητε, χαὶ διχάσω ὑμᾶς ἐγώπιον Κυρία, καὶ ἀπαγίελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν διχαιοσύνην Κυρίε, ἃ ἐποί- 

ἀποχρίϑητε ᾿ 5] αποκριϑητε δὴ 44- απεχριϑητε τού. ὠποκρί- 
ϑητε κατ᾽ ἐμξ 15] ἀποχρίϑητέ μοι (ἔς ἰῃηῆα) θοῦ. κατ᾽ ἐμξ 15) 
μετ᾽ ἐμὲ 52. Χριρξ Σ αὐτϑ] του 'χριξε αντὰ 1ο8, ΟοπρΙ. μόσ- 

μοσίχον τινος ὑμῶν 82,93. ἤ 
ΤΑλμΣ τοὔγῆσι 

χον τίνος] ἡ μοσίχον τινος ὑμῶν τ. 
μοσχον τινος τοϑβ. εἰ μόσχον τίνος ὑμῶν (οπηρὶ. 

οἱμΐωπε Ψεῖ. Ἱτεπεοὶ ἱπίεγρυ. μόσχον γαὰρ τίνος ὑμῶν ὙΒεοάοτει, 
Ο. τ6. ἱπ᾿ τ Ἀερ. εἰ ἴπ (αἵ, Νίς. εἰ μόσχον τίνος ΑἸτη. 1. Ατγτη. 
Ἐά. μόσχον τίνος εἴληφα] ἢ τίνος ἐγὼ μόσχον εἴληφα Θεογξ. ᾿ 
τίνος ὑμῶν εἴληφα μόσχον δῖαν. Οἰτορ. ἢ ἀπὸ τίνος μόσχον εἴς 
ληφα ϑ8ἴαν. Μοίᾳ. εἴληφα τ} ἥλιφα (Πς) 24-. ἢ ὄνον---ἀποκρί- 

ϑητε 2] ονον. ̓  τινος κατεδυναςευσα ἢ νποδημια τινος εἰληφα; ἀποχρι- 

ϑητε 44. ἢ ὄνον τίνος εἴληφα] κα 719 (121. Βᾶθεῖ ἴῃ πηᾶτρ.) 24, 247. 
ΤΠεοάοτοι. 1. οἷς κὶ τινος εἰληφῶ 745» τοῦ, 120, 134. ΑΙά. Οεογᾷ. 
δῖαν. σπὶ αβπεπι δ εἴ. Ἰγεπι3εὶ ἱπίεγργ. ἢ ὄνον τίνος ἦγον Αὐτὴ, 1. ΑΥΠ,. 

ἘΔ. ἢ τίνα 15] ἡ τινας 121. ἡ τινος 242. ἢ εἴτινα (ῆς) 247. 
ἢ τίνα τ"---ἐξεπίεσα )} απὶ βιβεγ φμέσι ροϊεπέαίες  ωπ, πὶ φμόρα ορργε ἢ 

Ψεῖ. Ιγεῃοὶ ἰηῖεγρσ. ἢ κατεδυναάςευσα τίνω ἐξ ὑμῶν ἢ εἰ ἐξεπίεσα τίνα 
Ατῖη. 1. ἢ κατεδυνάςευσα τίνα ἐξ ὑμῶν ἢ εἰ ἐξεπίεσώ τι ἀπὸ τίνος 
Αὐι. Εά. ἢ ὑμᾶς κατεδυνάςευσα ἢ ἐξεπίεσά τί Θδοῦγ. ἢ τίνα ὑμῶν 
κατεδυνάςευσα ἢ ἀπὸ τίνος ὑμῶν εἰληφά τι δῖαν. Οἴτορ. κατεδυ- 

γάςευσα] καϊαδεδυναςευκα Χ, 93. καταδιδυναφηκα 1:8. κατεδυνά- 
κευσᾶ ὑμῶν] καταδεδυναςευκα τό, 246. ὑμῶν καΪαδεδυναςευκα 93- 

Ὑπμεοάοτει. 1. οἷ, Ὑτ. τοϑ. Οοπὶρὶ. κα ὑμὼν 24, 247. Αἰδχ. ἐξ 
ὑμῶν κατεδυνώςευσα 8[αν. Μοίᾳ. ἐξεπίεσα] ἐξεπιασα Χ, 20, ς ς.» 
'ξό, 64, 715) 1219) 123) 158) 24ς. Αἴεχ. εξεπιασα ὑμῶν 82, 93.» 108. 

ἢ ἐκ χειρὸς τίνος) α ἐκ χεῖρος 

ΝΜ χερὸς 120, 247. ἀκ Π[άε αὐ σα »ιᾶπῖ νεῖ ἶτε- 

ἐκ τίνος χειρῶν Ασπι. 1. ̓ Ἅππη. ἘΔ. ἢ ἐκ χαρὸς τίνος 
ἢ ἐκ χειρὸς τίνος ἐξ ὑμῶν ϑίαν. Οἴτος. τίνος αἱι.} 

εἔληφ. ἐξίλ. καὶ ὑπόδ.] 
ἐξίλασμα] -Ἐ και 

74). τού, 134. 
Ὠξοὶ ἸΠ[ΕΓΡΓ. 

λα Οεογρ. 
τινος ὑμῶν 82, 93: Οὐοπρὶ. ὙΓπεοάογεί. ]. εἷξ, 

ϑϊαν. Μοίᾳ. ἐξίλ. καὶ ὑπόδ. ] ἈΡΡΙΜΘΙ ΘΒΕΙ͂Σ υεἰ εαἰςεαπιεπίμη Ν εἴ, 
καὶ ὑπόδημα] ἢ ὑπόδημα ΧΙ, 29, ςό, 64, γι, 93» 

Ἔ καὶ αἀπεκρυψα 
ἢ καὶ ὶ ὑπόδημα (Δηῖε ἢβος νεῦθᾶ 

ἢ ὑποδήματα Ατπλ. τ. Αγη). ἘάΔ, ἀποκρίϑητε 25] εἴπατε το, 
ὥποκχρ. κατ᾽ ἐμδ 29 εἴπατε κἀμοὶ ΤὨεοδοτεῖ. 

ἡμῖν δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ἀποδώσω] καὶ δωσὼ 44) 74. ὑμῖν] αντο 

ΙΝ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν πάντες 44. καὶ εἰπὸν το, Οοπρὶ. 
πρὸς Σαμεὴλ]) λ 44. τῷ Σαμαὴλ Αττ. 1. Απῃ. Εά, τῷ Σαμοὲλ 

Οὐκ ἡδίκησας---καὶ ἐκ εἴληφας] καὶ ἜΕΞ ΗΞ ΝΘ ΕΣ ἡμας 

δὲ ἐκπεπιακας ἡμας καὶ εκ εἰλήῆφας 10, 82, 1οϑ. Οὐχ ἡδίκ. ἡμ. 

᾿καὶ καὶ κατεδυνᾶάς. ἡμᾶς] οὐ κατεδυναξευσας ἡμᾶς δδὲ εκπεπιακας ἡμᾶς 

83: ἠδικησας ἡμὰς] λῆμας 44. ηδικησας ὑμᾶς 242. Ττ. Απῃ. σ:. 
δῖαν. Οἴτορ. εἰ ἡμᾶς ἀδικήσας ΘΟ οτς. ᾿ καὶ οὐ] ακδὲ 44. 

ὅτε Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. μήτε ϑ8ιαν. Οἴτος. 
Αα Και 

ΘΕ ἩΜΙΚ ΘΑ δὲ ἐκπεπιαχας 20... ̓ κα]αδεδυναφευκας 

καὶ οὐκ} ῥγαπηῖτῖ. καὶ δὲ ἐκπεπίακας ΑΙά4, καὶ ἐκ ἴϑλα.- 
σας--ἐδενοὸς ἐδέν] . σὰπι ἱπιογτηθά. 44. πέφεφ ορργεβὶ "05, πέφαιε ἀο- 
ορΥὲ εἶδ πίαπε σμζ παν αἰϊφμά, Μεῖ.  Ἶτεη. Ἰηϊεγρυύ. καὶ ἐκ ἔϑλα- 
σας ἡμᾶς] λ 74) τού, τ2ο, 13 347. (ομρὶ. Αἰεχ. Ατπ. :. Ασῃι. 
Ἐμ. ἔτε ἴϑλασας ἡμᾶς εοτρ. μήτε ἔδλασας ἡμᾶς ϑιαν. ἴϑλα- 

κατεδυνάςευ- 

σας ἡμὰς} αἥμας Π|Χ, ΧΙ, ςς, 64, 71, 119), 1215) 144, 1ς8, 226. 

᾿͵ 242) 244. 
ἐν: σό. βοισπίαίαε ἐς ψεὲεῖ. τεπ.Ψ ἱπῖογρτ. κατεδυνάφευσας ὁ ἐφ᾽ ἡμᾶς 8ϊαν. 
. τΟἴἶζορ. 

.19. 64, 1οϑ, 144) 24ς. αν. 
᾿Βαθεῖ ἐν ἴῃ οβιδιβές. πιίποσε ΑἸθχ. 

ησεν ἐν ὑμῖν χαὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, Ὡς εἰσῆλθεν ᾿Ιαχωξ ἀαὶ οἱ υἱοὶ αὐτ β)είς Αἰγυπῆον, 

σας εϑλιψας 92, (119. ιρετίςρι.) τ44. καὶ ἐκ εἔἴληφας] καὶ 
Οομρὶ. μήτε εἴληφας ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ οὐκ εἴληφας--ἐδθ} οὐκ 
ἐξίλασμα εἴληφας ἀφ᾽ ἡμῶν ἅτε εἴληφας ὦ ἐχ χειρὸς τίνος ἐδέν. Οθοῖς. 

μῆτε μισϑὲς ἔληφας, ἀφ᾽ ἡμῶν, μήτε εἴληφας ἐχ χειρὸς ἐδενὸς ἀϑδέν. 

δῖαν. Οἴτορ. ἐκ χειρὸς] ἔκ χειρῶν Ατπι. 1. ἅττ. Ἐά, ἔκ χέι- 

ρὸς ἐδενὸς} ἐκ χειρος ὑμων 19.) τοϑ. ἐκ χειρὸς ἡμῶν Οοπιρ, ἐδεγὸς] 
πἰδένος ἡμῶν 82, 93. τινος 18, 247. ἐδενὸς ἐδὲν } ἐδενὸς καὶ (ἢ) 
Ατπι. 1. Αὐτη. Ἑά. - τίνος τί δῖαν. Μοίᾳ. 

Ν. ,«Ὑ,Τοι. οοπι. 71. τρὸς τὸν λαὸν] τῷ λαῷ Απη. 1. ΑΓηι. 
Ἑὰ. Οεογρ. πρὸς τὸν λαδν-“λέγων ἴπ σοπ1. ἴ64.}] αὶ σιιπῃ ἰηῖοῖ- 
πηεά. 44. Μάρτυς Κύριος] μάρτυς ἔςαι Κύριος Ατπι. τ. Ατην. Ἐά. 
μάρτυς ἐςὶ Κύριος Οεογρ. 8[αν. Μάρτυς Κύριος---ἶν ταύτῃ τῇ 
ἡμέρᾳ] Τὸ ὁ Ῥορείπες, εἰ Ἰτοβὲς Ολγῖβως: εἴα: ἴῃ ἄϊε λας Ψεῖ. Ἰτεπεεὶ ἴῃ- 
ἔετργ. ἐν ὑμῖν] εν ἡμῖν 3245. ἐν μέσῳ ὑμῶν Ἀττι. τ. Ατ. Εά. 
καὶ μάρτυς] , καὶ γ4. «Ἐ ἐρι ϑίαν. Οἴτορ. καὶ μάρτυς χριςὸς 
αὐτῷ], 24:-.- σχριςὸς] ὁ χριξος ςό, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. Αγτη. σ. 
Ατπι. ἔα. σήμερον) λα 29, 82, 93. Οοπρὶ. σήμερον---ἡμέρᾳ ] ἐν 
τῇ σημερίνῃ ἡμέρᾳ 81αν. Οἴἶτορ. ἐν ταύτη τῇ ἢ ἡμέρᾳ] ἐν τῇ ἡμέρα 
ταντὴ ςξ, ςό, 93; 108, 243, 246. ἘΌΒΊΡΙ: ὅτι οὐχ, εὑρήκατε] ψιο- 
πίη ποπ ἱπυεπίβὲς Νεῖ. Ἰτεημϑὶ ἱπίεγργ. ὅτι ὅτι εὐρήκατε Οεοτρ. ϑίαν. 
εὐρήκατε) ευρῆχκα 236, 242. ἐν χειρί μου) εν τῇ χεῖρι μου ΧΙ, 03, 
1οϑ, 123) 236, 246. Οοπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. εν χερσι μου 92, 244. 
ΧΕΙΡῚ] τῇ χεῖρι ([πρεγίορίο χερσι) 119. δ8δέν] ε9ὲν 11, ΧΙ, 64, 
144) 236, 242. Ρτϑιηϊε, καὶ Αττη. σ᾿. πη. Εά. Οδογρ. ϑἷαν. 
καὶ εἶπα» καὶ εἰπὲν ὁ λαος ὃ, τοϑ. (οιηρῖ. -Ἐ ο λᾶος 93. ϑ8ἴαν. 
καὶ εἶπαν λαοὶ ΟΘεοτς. καὶ εἶπαν, Μάρτυς] Εἰ ἀἰκεγεη εἰς Τοῖς. 
Ψεῖ. Ἱτεπδὶ ἸΒΈΣΓΩΝ καὶ λέγουσιν ἔςαι μάρτυς Ατπ;. 1. Ασῃ. Ἑά. 
Μαρτυς ἢηδὶ. τλέγων: ἴῃ σοιῃ. 164. αὶ οὑτη ἱπίογηηθά. 342. 

ΝΙ. Σαμονὴλ τρὸς τὸν λαδν] Σαμοὴλ πάλιν πρὸς τὸν λαὸν ϑ8ῖαν. 
Οἶἶτος. λέγων} α ΑΙά, καὶ λέγει Αττη. :. Ασηγ. ΕΔ, λέγων, 
Μαρτυς] κα 247. Κύριος] ἜἝ ο Θεὸς 82, 93 1οϑ. ργξα πηι. ἐςὶ 
Οεογρ. δ8[αν. Οἴτορ. ὁ ποιήσας] ὃς ἐποίησε Αττη. 1. Ατηι. ΕΔ, 
Θεοῦ. τὸν Μωυσῆν] τον Μωση (ἢς ἰηα) 93. τὸν Μωσὴν 134. 
(ΑΙεχ. Θεογρ. ὅς πῆι.) Ατσπῃ. τ. Ασπι. Ἑά. τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν] 
Ὧπε τὸν υἱτοαῃς 44. τὸν ᾿Ααρὼν} α τὸν (ςς. ἢς ἴῃ νετ. 8.) τοῦ. 
τὸν ρων 5342. Οφοῦρ. ὁ ἀναγαγὼν] ργατηϊῖ, καὶ Χ, ΧΙ, γι, 7γῳ, τοῦ, 
123, 1347 236, 242, 246. (οῃῃρὶ. Α]ά. εκ. (ας. Νῖς. δῖαν. καὶ ὁ 
ἀναγων ξξς. και ἀναγαγών 345) 247. οΥ ἀνήγαγον Αττη. τ. Αττη. Ἑὰ. 
καὶ ἀνήγαγεν Θθογρ. ὃ ἀναγαγὼν---ἐξ Αἰγύπῆε}  δυπὶ ἰητεττηοά. 
44. τοὺς τατ. ἡμ. ἐξ Αἰγ.1 ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου τὲς πατέρας ἡμῶν 
Οεοτς. δῖαν. ῥαίγος ποῆγος αἴξ τεγα “ΖΕ ργρεὶ. γυϊς. πατέρας 
ἡμῶν] τατερας ὑμῶν τς8. Αἴεκ. ἐξ ΑἰγύπἾον} εκ γῆς Αιγυπῆου 
ΧΙ. -Ἐ αντος μάρτυς το, ξξ, 82; 93, 108. 

ΝΙΙ. Καὶ νῦν κατάςητε) καὶ νυν ἐνωπιον Κυριου καταρήτε 74. 
δικάσω] δικαιωσω 1Π|Ι, 123, 236) 242. (τ. Νίς. Θεοσ. ὑμᾶς] 
μεϑ' ὑμῶν 5:11ν. ἐνώπιον Κυρίου]  Βὶς γ4. ἀπαγγελῶ] απαγ- 
γέλλωΧ, ἀἄπαγ. ὑμῦ}} ἄπαγ. υμας τις8. τὴν πᾶσαν] ΤΥ. 44, 
82, τοϑ. (ογηρ. τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην] τας 'τσασας δικαιοσυνας 
158. ΑΙεχ. ὠ δικαιοσύνην Κυρίξ] δικαιοσυνην Κυριω 54... ἃ ἐποί- 
ἡσεν} ἦν ἐποιῆσεν 19, 82, 93, 1ο8, 123) 247. ΟΟἸρΡΙ. 
1ς8. ΑἸεχ. ἣν ἐποίησε Κύριος Απη. 1. Ατην. Ἐά. 

ν 44. 82, 93- Οομρὶ. 

ὃς ἐποιήσεν 
ἐν ὑμῖν} αὶ ἐν 

ἐν ἡμῖν 74. 
ἐν μέσῳ ὑμῶν Αττῃ. τ. Αγ. Εά. 

καὶ ἐν τοῖς] κα ἐν 19, 44, 55: 82, 935) 1ο8, 144. ΟΟπιρὶ. ϑαν. χαι εν 
ὥασι τοῖς γά. μων ῥὼ ὑμῶν] πατρασιν ἡμῶν 82, 93, 121. 
Οὐοτηρὶ. 

ΝΠ. εἰσηλϑεν---εἰς Αἴγυπῇο] εἰσηλϑον εἰς Αἰγυπῆον 44. καὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτῷ] κοι Χ. και οἱ υιοι Ιακωδ 24ξς. εἰς Αἰγυπῆον] εἰς τῆν 
Αἰγυπῆον 247. ἐταπείνωσεν αὐτὲς Αἰγυπῖος] ἐταπείνωσαν αὐτὲς οι 
Αἰγνπῆιοι 247. δῖαν. Μοΐᾳ. ἐταπείνωσαν αὐτὲς σφόδρα οἱ Αἰγύπτιοι 

ΚΕΦ, ΧΠ. 

χριςξ αὐτϑ' μόσχον τίνος εἴληφα, ἢ ὄνον τίνος εἴληφα, ἢ τίνα χατεδυνάςευσα ὑμῶν," ἢ τίνα ἐξε-. 

Ψ 
ᾳ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, 
κεῦ. ΧΙΙ. ᾿ 

; .- Ζ δ8ν" » , » ς Ζ μ“ " ἀπ τ... ἐπι ὦ ΔῈ ἰχαὶ ἐταπείνωσεν αὐτὰς Αἴγυπ]ος., χαὶ ἐξόῃσαν οἱ πατέρες ἡμῶν πρὸς Κυριον, χαὶ ἀπέςειλὲ Κύ- ιος τὸν Μωυσὴν χαὶ τὸν ᾿Ααρὼν β!0ς θὼν, 
Ν )φῳ ῪῚ΄ χαὶ ἐξήγαγον τὸς πατέ 

΄ . ΕΟ “Ὁ » 2 ’7ὔ Ν ΄ ρας ἡμῶν εξ Αἰγύπου, χαὶ χατῴχισεν Ν 3 “" ’ὔ ΄ Ν᾽ ΄ ᾿᾿ ἴω ρ 
»Ὲ 

9. αὐτὲς ἐν τῷ τόπῳ τότῳ. Καὶ ἐπελάϑοντο Κυρίου τῷ Θεξ αὐτῶν, χαὶ ἀπέδοτο αὐτὲς εἰς χεῖρας Σισάρα ἀρχιςρατήγῳ ᾿Ιαξὶς βασιλέως ᾿Ασῶρ, 
το. λέως Μωᾶδ, χαὶ ἐπολέμησεν ἐν αὐτοῖξ. 

χαὶ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων, χαὶ εἰς χεῖρας βαφι- 
Καὶ ἐξόησαν πρὸς Κύριον, χαὶ ἔλεγον, Ἡμάρτομεν, ὅτι ἐγχατελίπομεν τὸν Κύριον, χαὶ ἐδαλεύσαμεν τοῖς 

11. ἡμᾶς ἐχ χειρὸς ἐχϑρῶν ἡμῶν, καὶ δελεύσομέν σοι. 
Βααλὶμ χαὶ τοῖς ἄλσεσιν. χαὶ γῦν ἐξελδ 
-, 

’ 
: Καὶ ἀπέςειλε τὸν ἹἹεροθάαλ, χαὶ τὸν Βαρακ, ᾿, Ν 3 ΄ Ὺ΄ "᾿ι, 

ἴω 
ξϑ ἴω ρᾷ 

χαὶ τὸν Ἱεφϑάε, χαὶ τὸν Σαμουὴλ, χαὶ ἐξείλατο ἡμᾶς ἐχ χειρὸς ἐχϑρῶν ἡμῶν τῶν χυχλύϑεν, 
12. χαὶ χατῳχεῖτε πσεποιϑότες. 

" ΣΝ 2 ϑ.΄ἑ(ᾺΨΦ 
εἴπατε, Οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει 

13.14. ἥμών. Καὶ γῦν ἰδὲ ὁ βασιλεὺς ὃν ἐξελέξασϑε' 
φοξηϑῆτε τὸν Κύριον, χαὶ δαλεύσητε αὐτῷ, χαὶ 

΄ Ν “Ὁ Νν ὃ υ» Νν ε ΝΝ ματι Κυρίδ, καὶ ἦτε χαὶ ὑμεῖς χαὶ ὃ βασιλεὺς 

πατέρες ἡμῶν] τατερὲς ὑμῶν 44, ςς, 18. 
ΑΙεχ. ἀἀπέςειλε---τὸν ᾿Ααρὼν] ἀπεγειλε Μωῦΐσην καὶ Ααρὼν 44. 
ἐπέξειλε Κύριος] , Κύριος τοι. ἀπέρειλεν ὁ Κύριος Θεοῖρ. ἐπέρει- 
λὲν αὐτοῖς Κύριος 5[αν. Οἴτορ. τὸν Μωυσῆν) τὸν Μωσὴν ϑιῖαν. 
Οἴἶτορ. καὶ τὸν ᾿Ααρὼν] καὶ ᾿Αρὼν Θεοῦ. ἐξήγαγον] εξηγα- 
γὲν Χ, ΧΙ), τὸ, 44, ς2, τό, 64, γι, 74γ.93ν τού, τοϑ, 120, 121, 123, 
1347) 1445) 148, 216, 242, 244, 24ς, 246. 247. (ομρ!. ΑἸ]ά, ΑἸεχ. 
(Αι. Νῖς. Ασπῖ. τ. ἄγῃ. Εά. Οδογρ. ϑ8[αν. Μοί. τὸς πατέρας 

' πὶ ἡμῶν] αὐτὲς 44. ἡμῶν 297} ὑμῶν ξςς, γ1, 74) 158. ΑΙεκ. κατῴ- 
β ἢ]. Ἔ χισεν] κατῳχεισεν Χ, κατώκησεν γ4, 1 34) 842. κατῴκισαν αν. 

Οὗἶτορ. αὐτὰς 25] α 44. Ατττι. 1. Αγση, Εα. 
ΙΧ. Καὶ ἐπελάϑοντο] και μετα ταὐυτὰ ἐπελαϑονῖο 24). αλλ 

ἐπελάϑοντο Οογρ. 8ϊαν. Οὔτορ. Καὶ ἀπελαϑοντο--- αὐτῶν] α πὶ 
ἰηϊεγπηθά, τῶι. καὶ ἐπελάϑουν το (ς) Κυρίω Θεῶ αὐτῶν 24ς. Κυ- 
ρίας τὸ ΘεΣ] τῷ Κυρία Θεξ ΑἸεχ. τῇ Θεξ] αΥΤΈ ΧΙ, 246. ἀπέ- 
δοτο] ἀπέδο τοῦ. ἀπέδοτο αὐτὲς} ἀπίδετο (ἢς) αὐτὲς Κύριος 24ς. 
Σισάρα] Σισσαρα τς8. Σισάρα---βασιλέως 25] Σισαρα και αλ- 
λοφυλων και βασιλεως 44. ἀρχιςρατήγῳ] αρχιςρατήγου Χ, ΧΙ, 
29, 55, ςὅ, 64, 71, γ45 82, τού, το8, 119, 120, 123, 134) 144) τςβ, 436,.242, 246, 247. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οδῖ. Νίς.:Όὐ Ἰιαδὶ)ς] Ιαξεις 
ΠῚ, τού, (1το, ᾿ϊὰ {επηρετ.). 144,1 ς8, 242, 446. ΑἸὰ, (αι. Νίς. Ια. 
ξεῖν 82,03. ΑΙεχ. Ιαδιν τοϑ. ΟΟπΊρ]. Αγη). τ. τ. Ἑά. αν. Οἴτορ. 
᾿Ιαξὶς βασιλέως ᾿Ασὼρ] τῷ Ἰαξὶς (3αευϊο) βασιλεῖ ᾿Ασὼρ ΟΘεοτρ. 

- ᾿Ασὼρ] Ασσωρ τιο. ἐπολέμησεν] ἐπολέμησαν Χ, 29, ςξ, ςό, 64, 
Ἶ γ1) 82, 935) 108, 121γ 144, 1 58, 244. 247. Οοπρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Ασπι.Σ. 

“ΤΠ Ἀπη. Ἑά. Οογρ. δῖαν. Μοίᾳ. ᾿ ἐπολεμισεν τοῦ. ἐπολέμησεν ἐν 
αὐτοῖς} ἐπολεμήσεν αὐτας καὶ εθοησεν εν αὐΐοις. ς-2. ἐν αὐτοῖς] αυ- 
τὸς 44) 74) τού, 120, 134. ΟΘεοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ο εν 110.) 236. 242, 
247. διδεῖ ἐν ἰπ οπαδγαέξ, τηΐμογε Αἰεχ. - καὶ ξδόησεν ἐν αὐτοῖς 
(αῖ. ΝΙς. 

ΣΧ. ἔλεγον] εἰπὸν 93, τοϑ, 242. (ΟὨΡ]. εἶπαν (Πιρετίοτίρίο ελε- 
γὸν» 119.) 236. (αἴ. Νίο. λέγεσι Ατῃν. ι. Απῃ. Ἐάλ. Ἡμαρτο- 
μεν} “ἡμεῖς 247. ἐγκατελίπομεν] ἐγκατελείπομεν (δχ Θογτ, τῆδῃ. 
τεο. 144.) (Αἵ. Νὶο. κατελιπάμεν 247. ἐγκαταλείπομεν ΑἸά. ἐγ- 
᾿καταλελοίπαμεν ΑΙεχ. τὸν Κύδιον] σε 44. τοῖς Βααλὶμ] τῷ 
Βαλὰμ Οεοτρ. Βααλὶμ] Βααλειμ 64, τ23, 1:8, 242, 24 ς. ΑΪοχ. 
Ολί. Νῖίςο. καὶ τοῖς ἄλσεσιν] α και 246. καὶ ᾿Αςράτῃ Οεογρ. 
καὶ τοῖς ᾿Αξαρώϑ δ8ϊαν. Οἶτορ. ἐκ χερὸς] ἐκ χειρῶν (ἢς νεῖ. 11.) 
Δπη. τ. Ασπι. Ἐά. ϑ8ἰαν. ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν} εκ τῶν ἐχϑρων 10, 

«108. ἐἔχϑρῶν] τῶν ἐχϑρων 93. ΟΟπρΡΙ. δεαλεύσομεν] δελευσω- 
τς ἃ μὲν 93) 242. 
“᾿ς ω ΧΙ. Καὶ ἀπέγειλε] -Ε Κύριος Χ, ΧΙ, 44, τό, 71, 74, 92, τοῦ, 
ν}.} τοϑ, ττον 120, 121, 123) 134) 1445) 1:8, 436, 24ς,) 246,.247. ΑΙά, 

Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. πῇ. 1. ἄστη, Ἐά. δῖαν. καὶ εξαπεγειλὲ το. καὶ 
ἐξαπεςειλε ἹΚυριος 93. Οὐπιρ. .ς:.ξ4242. καὶ ὠπέγειλεν ὁ Κύ ιος 
Οὐ οῦρ. πχὸν Ἱεροξαλ] τον Γεδεων τηατρ. Χ. ἀΛ 242. Ἱεροδάαλ] 
-Ἱεροξοαμ 11, 121, 244. Ἰεροδαὰλ Ατη.. 1. Απηῃ. Εά. Ἰεροξοὰλ 
.Οεοτς. καὶ τὸν Βαρὼκ] αὶ καὶ 44. κα 242. Βαρὰκ] Βαλακ 
.121. Βαρεκ 144- καὶ τὸν Ἰεφθάε) , καὶ 44. καὶ τὸν Ἰεπϑαὶ 

᾿ Ἅπη. 1. Ατη. Ἑὰ. καὶ τὸν Ἰεπϑάε Οεογρ. “καὶ τὸν Ἔϑα ϑίαν. 
Οὗτος. ἸἸεφῷϑαε] “ καὶ τὸν Σαμψων ΧΙ. καὶ τὸν Σαμεὴλ] 
και τὸν Σαμψὼν το, τοϑ. καὶ τὸν Σαμπσὸν Αγηι. 1. Απῃ. Ἐά. 
καὶ Σαμοὶλ ΟΘεοτρ. ἐξείλατο] ἐξείλετο Χ, 44, 64, 74, τοῦ, 120, 

ο .134),.144. ΑἸΙά, ἐξιλασατο 236. . ἐξείλατο ἡμᾶς] -1- Κυριος κυκλω- 

ΟεοΥς. δ[αν. Οἴἶτορ. 

3 

᾿ΑΙεχ. α αλλ᾽ ἡ γ4, τού, 120, 

Ν Ὡ“ ΄ ε, ᾿ ).} ε "“ Ν Καὶ ἴδετε ὅτι Νάας βασιλεὺς υἱῶν ᾿Αμμῶν ἦλϑεν ἐφ᾽ ὑμᾶς, χαὶ 
2 39 ἰμ 

᾿" ἐῷ ἡμῶν: χαὶ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν βασιλεὺς 
χαὶ ἰδὲ δέδωχε Κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλέα. Ἐὰν 
ἀχάσητε τῆς φωνῆς αὐτῶ, χαὶ μὴ ἐρίσητε τῷ ςό- 
ε ΄ 5, εῷοὸὁἜἅΞ γ γ ; ΄ Ζ ὃ βασιλεύων ἐφ᾽ ὑμῶν ὀπίσω Κυρίε “πορευόμενοι. 

ϑὲν 19. ἐξειλατο ὑμᾶς 20, 71, 121, 346. ΑἸεχ. Ατπ). ᾿. ἄστη. Εά; 
Οεογρ. δῖαν. εξειλατο ὑμᾶς Κυριος 93. εξειλετο ὑμᾶς Κυριος τοϑ. 
ἐξειλετο ὑμᾶς 123, 1447 18. Οοπρὶ. (αι. Νίς. εξιλασατο ὑμας 
242. εἴ ἜγΗἶ τος Ἅ]ρ. ἐκ αχειρὸς---κυκλόϑεν] κυκλωϑὲν εκ χειρος 
Τῶν ἐχϑρων ὑμων 82. ἤς, ηἰῇ κυκλοϑεν, τοϑ. ( ΟΠΊΡΙ. κυκλωθϑὲν εκ 
χειρος τῶν ἐχϑρων ἡμῶν 03. ἐχϑρῶν ἡμῶν] τῶν εἐχϑρων ἡμῶν ΧΙ, 
τῶν ἐχϑρων ὑμῶν 19,71. εἐχϑρὼν ὑμῶν ςξς, 121, 123, 1445) 1ς8, 244. 
ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. Ασηϊ. σ. Αγω Εά. Οὐδογρ. δ[᾽αν. ἐπίρεϊσογεη, τοῆγο- 
γι ΨΌ]ρ. τῶν κυκλόϑεν] καὶ 19. λζτῶν 64, 92, τ44, 244. τῶν 
χυκλωϑθὲν 123, 242. (41. Νίς, καὶ κατωκεῖτε τεποιϑότες] α 44. 
κατῳκεῖτε] κατοικειτε 74) 92, τοῦ, 110) 120, 123, 134. Οαῖ, Νῖς, 
κατείκοῖτε (ῇς) 242. κατωχήχατε Οοπιρὶ. πεποιϑότες] πειτοιϑως 
11. ἐν πεποιϑίᾳ Αὐτὰ. τ. Ασα, Ἐά. 

ΧΙ. Καὶ ἴδετε) και εἰδετε 144. (οιηρὶ. ὅτι Νάας}) αὶ οἷι τος 
1:οϑ. βασιλεὺς υἱῶν ᾿Αμμὼν] βασιλεὺς Αμων 44. ᾿Αμονίτης 
στη. 1. δἰ ἴψιε. Αππη. Ἐά4. βασιλεὺς τῶν υἱῶν ᾿Αμὼν Οοάά. ϑ8εγρίὶϊ 
ἴτε. υἱῶν ᾿Αμμῶὼν}] αὶ υἱῶν 19, 74. υἱος Αμμων 242. (δι. Νίς. 
υἱὸς ᾿Αμὼν Θεοῦ. ᾿Αμμὼν] Αμμωνα. 24). καὶ εἴπατε] και 
εἴπατε μοι 82, 93; τοϑ. 8[αν. Οὗτος. Οὐχὶ] δχ, 82. ἐχ ὅτως" 
Ἄστω. 1. Αγπι. Ἑά. Οὐχὶ--ἶφ᾽ ἡμῶν" καὶ] αὶ σῃπι ἱπίοσγηδά. 44. 
ὥλλ᾽ ἢ ὅτι] ὅτι ἀλλ᾽ ἢ το, 82, 93, τοΒ. κα ὁτι 64,92, ττρ, 144. ΑΙά. 

134. (οπιρ]. δῖαν. Οἴἶτορ. κα ἢ 24ς. 
Αγπη. ᾿, πη. Ἐὰ, ἀλλὰ Οεοτρ. ϑῖαν. Μοίῃ. βασιλεὺς βασιλεύ- 
σει Ἐφ᾽ ἡμῶν] βασιλευσατω ἐφ᾽ ἡμᾶς το. βασιλευσάτω ἀφ᾽ ἡμᾶς (ἢ) 
τοβ. βασιλεύσει) βασιλευσατω ςς, 82, 93. βασιλεύσῃ ϑῖΑᾶν. 
ἐφ᾽ ἡμῶν] ἐφ᾿ ἡμᾶς τό, 82, 123, 242, 246,247. ἐφ᾽ ὑμῶν ΑΙά, καὶ 
Κύριος--ἡμῶν υἱκ.} αὶ ΘΠ) ἰηίεγιηθά. 121. κᾶι Κυριος ο Θεος ἡμῶν 
ἐξαπεξειλε βασιλεα 247. ὅταν Κύριος ὁ Θεὸς βασιλεύσῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς 
Οδος. ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ἐξασίλευσεν ἐφ᾽ ἡμῶν ϑϊαν. Οἶτορ. ὅταν 
Κύριος ὁ Θεὸς ἐξασίλευσεν ἐφ᾽ ἡμῶν 8ίαν. Μοίᾳ. ἡμῶν 29] υμων 
τό, τς8. Αἰοχ. α τού, 24ς.- βασιλεὺς ἡμῶν] α Χ, ς8. βασι- 
λεὺς ὑμῶν Οσπηρ!. ΑἸεχ. 

ΧΙ]. νὺν ἰδὲ} Ὑτ. 44. Οεογρ. δῖαν. ὁὃ βασιλεὺ;} κο 2 26, 
“42. Οκἴ. Νίς. κα υὐΐεν δαὶ. ὃν ἐξελέξασϑε] -Ἐ καὶ ὃν ἡτή- 
σασϑὲ ΧῚ, 29, 52, ςξ, 71) 92) (119. Πηᾶγρ.} 144. (πρὶ. ΑΙ4, ὃν 
ἠρετήσασϑε καὶ ὃν ἡτήσασϑε 19, 82. ἔς, πἰῆ ηρέτισασϑε, ἴοΒ. ὃν 
ἤτήσασϑε 44. -Ἐ ὃν ἡτήσασϑε γ4, τοῦ, τ2ο, 134) 247. ΑἸεχ. ον 
᾿πρέγησασϑε (ξ, πρετήσασϑε) καὶ ον ἡτησασϑεὲ 93. -[ καὶ ον ἡτη- 
σασϑαι 24ς. “-Ἐ καὶ ὃν ἐρητεῖτε Αττα. τ. Αττη. Ἐάἁ. Θεοῦ. “Ἐ καὶ 
ὃν ἡτεῖτε δίαν. φέσι εἰερ θέε, εἰ »εβιὶς Μυϊρ. καὶ ἰδὲ] , και 144. 
καὶ ἰδὲ δίϑωκε---βασιλέα] καὶ δέδωκε τουτον υμιν Κύριος εἰς βασιλεα 
44. ,« οὕπ) Ἰηζεττηςά, 247. Κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλέα] ὑμῖν Κύριος 
βασιλέα Ατηη. τ. Ατπι. Εα. 

ΧΙΝ. ᾿Εἂν] ὁπως, [ὰροτίςτρῖο ἐὰν, τι9. Ἐὰν φοδηϑῆτε] ὁπὼς 
φοξηϑητε ΧΙ, γ1, 226, 242, 246. (δι. Νῖς. οπως ἂν Φοδεισϑε το, 
82. οπως εαν φοξησϑὲε 93, τοϑ. οπὼς ἂν φοδηθϑητε 123. οπὼς φο- 
δησϑε 24ς. καὶ ἐαν φοδηϑειτε 24). ὅπως ἂν φοξῆσϑε Οοπρ. ὃδε- 
λεύσητε] δελενητε 82. δελευσήϊαι 93. αὐτῷ, καὶ ἀκέσητε] κ 44. 
ὥκδσητε] ἀκεῆτε 82. εἰσακεσητε (ῆς ἴῃ ςοπι. ἴε4.) 247. καὶ μὴ] 
α καὶ Θεοῦ. μὴ ἐρίσητε )} μὴ ἐριζετε 82. μη ἐριζητε τοϑ. (οιηρὶ. 
ἐρίσητε] ἐρεισητε (ἢς ἴῃ Τοπη. [64.} γ4, τού, 134. Κυρίᾳ 15] τε 
Κυριου 123, 158, 236, 242. (Αι. Νίῖο. καὶ ὅτε] καὶ ἐεγαι ΧΙ, χαι 
ἐᾶν ἥτε 24ς. καὶ ἔσεσϑε δῖαν. Μοῷ. καὶ ἦτε δες, δα ἤη, οοιη.] 
καὶ ἔραι ὑμῖν βασιλεὺς βασιλεύων καὶ ὑμεῖς ἔσεσϑε ὀπίσω Κνρίου 



ΒΑΣΙΔΈΕΈΕΙΩΝ Α.. 

ΚΕΦ. ΧΠΙ, 

᾿Εᾶν δὲ μὴ ἀκόσητε τῆς ς φωνῆς Κυρίου, χαὶ ἐρίσητε τῷ εὅματι Κριοῦ; χαὶ ἔςαι χεὶρ Εὐδιοῦ ἐφ᾽. 

ὑμᾶς χαὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν. β 

ριος “ποιήσει ἐν ὀφθαλμοῖς, ὑμῶν. Οὐχὶ ϑερισμος πυρῶν σήμερον; ΠΕ ΕΠ] Κύριον, καὶ 

δώσει φωνὰς χαὶ ὑετόν" χαὶ γνῶτε χαὶ ἴδετε, ὦ ὁτί ἡ χακία ὑμῶν. μεγάλη, ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον 

ΕΤορῦΣ αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα. 

Καὶ γῦν χατάςητε, καὶ ἴδετε τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τᾶτο, δ ὃ ες ι εἰ 

18. Καὶ ἐπεχαλέσατο Σαμϑὴλ τὸν Κύριον" χαὶ ἔδωχε Κύριος 

φωνὰς χαὶ ὑετὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη" χαὶ ἐφοξήσϑησαν «τὰς ὃ λαὸς τὸν Κύριον σφοο κα χαὶ τὸν 

Σαμϑβῆλ. Καὶ εἶπαν τάς ὁ λαὸς πρὸς Σαμδὴλ, Πρόσευξαι ὑπὲρ τῶν ὅδλων σου πρὸς Κύριον 

Θεόν σε, χαὶ οὐ μὴ ἀποσϑάνωμεν, ὅτι προστεϑείκαμεν. πρὸς πἄσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καχίαν, 

αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα. Καὶ εἶπε Σαμδὴλ πρὸς τὸν λαὸν, Μὴ φοξεῖσϑε" ὑμεῖς πεποι- 
κῷ8ῷ, ᾿ 9 9 »»Ἤὕ Ζ΄ ἃς 7 ρῷ 

ἥκατε τὴν πᾶσαν κακίαν ταύτην, ττλὴν μὴ ἐχκλίνητε ἀπὸ ὁπισϑὲεν Εὐραι καὶ δουλεύσατε τῷ 
ς ζΖ7 ΝΗ 

Κυρίῳ ἐν ὅλη χαρδίᾳ ὑμων. 
« 3 3 Γ᾿ Ψ 

καὶ οἵ ἐχ ἐξελδνται, ὅτι δ'9ὲν εἰσιν. 

πορευόμενοι, ἢ χεὶρ Κυρίου ἐκ ἕγαι ἐφ᾽ ὑμᾶς. ϑίαν. Οἴτορ. καὶ 

ὑμεῖς] α καὶ 536, 242. (αἵ. Νίς. Αππῃ. σ᾿. Ασηι. Ἐά, καὶ ὁ βασι- 

λεὺς---ὐμῶν] καὶ ὁ βασιλεὺς ὃς βασιλεύσει ὑμῖν Αττι. τ. Απη. Ἑά. 
ὃ βασιλεὺς] ὁ βασιλευς ἡμῶν ςό. κα 244, 247. ο βασιλεὺς υμων 5246. 
ὁ βασιλεὺς---ὐμῶν] αὐτὸς 44. ὁ βασιλεύων] ργατηῖι. καὶ ΑἸά." 
ἐφ᾽ ὑμῶν] ἐφ᾽ υμας ς6, 93, τοϑ, 123) 242) 246. (οπΡΡΙ. ἐφ᾽ ὑμῶν 

ὅζο. δὰ ἔπ. ςοπι|.} ἐφ᾽ ὑμᾶς πορευόμενοι σπίσω Ἰζυριβ Θεξ ἡμῶν" καὶ 

ἐξελειται 82. ὀπίσω Κυρίε τπαορευόμενοι) πορευόμενοι ὁπισὼω Κυριξ 

Θες ὑμῶν. καὶ ἐξελειτε ὑμᾶς. 19. ὥς, πΙῇ ἐξελεεται, τοϑ8. (οπιρὶ. 
πορευόμενοι ὁπισω Κυριε Θες ἡμῶν αξελεται ὑμᾶς 93. α 246. ὀπίσω 
τῆς φωνῆς Κυρία τσορευόμενοι, ἐκ ἴγαι χεὶρ Κυρίε ἐφ᾽ ὑμᾶς. Γι. ΝΊς. 

φορεύεσϑαι ὁ ὀπίσω Κυρίς, ἐκ ἔγαι χεὶρ Κυρίε ἰφ' ὑμᾶς. ἌΠΗΙ 1. σ0- 

ρμεύεσϑαι ὀπίσω Κυρία. ἐκ ἔραι καὶ χεὶρ Κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν βα- 

σιλέα ὑμῶν. Απτη. ἙἘά. πορευόμενοι} πορευομένων (ςοττ. ΔῸ δητ4. 
τηδηι! πορευόμενοι} 11. -{- κκ ἐγῶιν χεὶρ Κυριου ἐφ᾿ ἡμᾶς Χ. -Ἐ- εδάεπ), 
εἰ ἐφ᾽ ὑμᾶς, 295 44, 52. ςξ) 64, 74, τού, 120, 1445) 158, 236, 242, 
24ς. ΑΙ4. προρευσομενοι" καὶ ἐξα! χεῖρ Κυριξ ἐφ᾽ ὑμᾶς ς6. τπορευο- 
μενος" οὐχ ἐξ! χεῖρ Κυριου ἐφ᾽ ὑμαὶ Ι 34: Ἕ καὶ δα ἔξᾶι χεῖρ Κυριε 

ἐφ᾽ ὑμᾶς 244- Ἔ χεὶρ Κυρίου ὁ ἐκ ἔςαι ἐφ᾿ ὑμᾶς ΘΕῈ: Ἔ τῷ ἡ χεὶρ 

Κυρίᾳ ἐκ ἔραι ἐφ᾽ ὑμᾶς δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΥ. ᾿Εὰν δὲ μὴ] ἐὼν δὲ οὐκ Α΄τῃ, 1. Αγπι. Ἐὰ, ἐὰν ἐκ Οεοτρ: 

α ϑὲ δῖαν. Οὗἶτοσ. ὠκέσητε] εἰσακασητε 20, ςό, γ4, τοῦ, 120, 134. 
1ς8, 24ς, 246. ΑἸά. ΑΙεχ. ἀκβητε 82. Κυρίου 11. 82. καὶ 
ἐρίσητε τῷ ςόματι Κυρίου, καὶ] α 44. φόματι Κυρίς} ξομᾶτι 

αντῇ ζζ, 82, 93, 1οϑ. Οοιῃρί. καὶ ἵγαι---ἐφ' ὑμᾶς] ἐφ᾽ ὕμας 
(ἴῃ τρᾶγρ. καὶ ἐςαι χεῖρ Κυρι5}) ῖ21τ. καὶ ἕραι χεὶρ] ἔ ἔγαι ἡ χεὶρ 
Ατηι. σ᾿. Απη. ἘΔ. ἔςαι χεὶρ δῖαν. χεὶρ Κυρίου] ἡ χεῖρ Κυ- 

βι5 247. ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐπι νμας 11. εἰς ὑμᾶς ΑἸεχ. ἐφ᾽ ὑμᾶς 
καὶ ἐπὶ τὸν] εἰς ὑμᾶς καὶ εἰς τὸν 44) 74, τού, 120, 134. καὶ ἐπὶ 

τὸν βασιλέα---τὸ ῥῆμα ἴπ σοπι. 164.7 αὶ οὔπι ἰηϊαιτηφά. 242. ἐπὶ 
τὸν βασιλέα---υἱχυς δ τὸ ῥημα ἴπ οοπη. {ε4.] ἀεπάεγδηζαγ. 26. 
βασιλέα ὑμῶν) - ἐξοϑρεῦσαι (Άς) ὑμᾶς το. -Ἐ ἐξολοϑρευσαι υμας 
82, 93) 1ο8. -ἔ- εἐζολοθρευσει υμας 1.8. -Ἐ καὶ ὀλέσει ὑμᾶς ϑῖαν. 
Οἴξτορ. 

ΧΥῚ. Καὶ νῦν] καὶ νυν ετὶ τῷ, 82, 93, τοβϑ. Οοπιρὶ. καὶ ὠπὸ 
ὔ Ἁ Ῥᾷ ΄ ,’ [ΩΣ σῷ . ΝΗ 

τὸτε Οεογρ. Καὶ νῦν κατάςητε] καίγε νῦν ςητε Οτσεη. ἴοπῃ. ἷ. 

Ῥ.- 219. κατάρητε, καὶ] α 44. τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τξτο] τὴν φω- 
Ν ΄ ΄ Ἁ ’ , ΄ ἣν ταύτην μεγάλην ϑίαν. Οἶτοσ. τὸ μέγα] ας. τὸ μέγα 

τῶτο!] τᾶτο μέγα τη, τ, Ατη. Ἐά, Οεοτρ. δ[αν. Μοίᾳ. τοῦτο] 
ε 

α 44. ὃ ὁ Κύριος ποιήσει) ἣν τοοιήσει Κύριος ϑ8ῖαν. ΟΥἶτορ. ὁ 

Κύριος] ο γ4. ὁ Κύριος τποοιήσει) ποιήσει Κύριος 82, τοϑ. Οοιηρὶ, 

Αττη. 1. Αγηι, Εά, δ51αν. Μοίᾳ. τοιησὴ Κυριος 93. ποιήσει ὁ Κύ- 
ριος Οεοτξ. “ποιήσει) ποιεῖ Οτρεη. 1. οἷξ, ἐν ὀφϑαλμοῖς] κατ᾽ 
ὀφθαλμοὺς Οἡρέη. 1. οἶς. πρὸ ὀφθαλμῶν Αγηι. 1. Απη. Ἑά, 8[αν. 

ΧΥ]]. ϑερισμὸς τουρῶν] ϑερισθος πυρὸς 24ς. τσυρὼν] τσυρρὼν 

242. πυρᾷ Οήξεη. 1. οἷ, ἐπικαλέσομαι] ργαεπηῖτξ. καὶ 19, 82, 93» 
1οϑ, 110) 246. επικαλεσωμᾶ! 245. Κύριον] τὸν Κυριον Χ, 44, ςς, 
ξ6, γ1, 74) Ἰοῦ, 120, 123) 1345 158, 245, 246, 447. ΑἸά. Αἰεκχ. 

φωνὼς] βροντὰς (ἔς νεῖ. 18, ) ϑίαν. καὶ ὑετόν] α Χαι 120. καὶ 

ἴδετε] α 44. ἡ καχία ὑμῶν μεγάλῃ] ͵ μεγαλη ἡ κακία ὑμῶὼν 82, 93» 
1το8. (οπιρὶ. μεγάλη ἐςὶν ἡ κακία ὑμῶν Αττη. τ. Ατη. ΕΑ. τε ἐςὶν 

Ὅδοῖν. αἰτήσαντες} ζητῆσαι Ατῃ). 1. Ατηγ. Εα, αἰτήσαντες 

ἑαυτοῖς κα ἑαυτοῖς 44. αἰτισαᾶντες εαυτας (ἢς νεγ. 19.) 242. ἑαυ- 

τοῖς] ὑμῖν Ατπι, τ. Αττη. Ἐά. ταῖς κεφαλαῖς ὑμῶν (ἢ ν. 19.) Θέεοτς. 

ΧΥΠΙΙ. ἐπεκαλέσατο] ἐπεκαλέσατε (ἢ) 134. ἐπεκαλέσατο 
Σαμονὴλ, τὸν Κύριον] ἑκαλέσατο Σαμεὴλ πρὸς Κύριον Ἄττῃ. τ. Α΄. 

"δ καὶ περανέσιν εἐϑὲν] οὗ ἐϑὲν περανᾶσιν ΑΥΠῚ. 1. Ατπι. ἙΕάὰ. 

᾿Αἴἰθχ. (καῖ. Νῖίς. Αγηλ. σ. 

᾿εἰσ!ι»} οτι οὐ ϑεοι εἰσιν 20, 44, ξ2, 71) 74. τού, 120, 134, (242. υἱ νὶ- 

᾿ἀευγ.) 246. (αἵ. Ν ς. 

“ιρεποήρῖο εϑὲν» 110. 

Καὶ μὴ ταράξητε ὃ ὀπίσω τῶν μηϑὲν ὄντων, οἱ οὐ ὙΠ εὐαυΕσιΣ δεν, 

Ὅτι ὃχ ἀπώσεται Κύριος τὸν λαὺν αὐτῇ διὰ τὸ ὄγομα. 

Ἑά. τὸν Κύριον] προς Κυριον 1.8. α τὸν Οήρεη, 1. οἷξ, 
Κύριος] ἔδωκεν ὁ Κύριος Οεογρ. Κύριος) αὶ 44. 120, 121, 1ς8, 
24ς. ἐν τῇ ᾿ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] καὶ γνωτε καὶ ἰδὲτε (τηθηάοίε) γι. 
λὲν 244. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ϑερίσμου ΟἸεπι. ΑἸεχ. ἵστη. 1. Ρ.. 7)ς3. ἐν 
τῇ ἐκείνη ἡμέρῳ Οεοτρ. δῖαν.  ἐφοδήϑησαν) ἐφοξηϑὴ 19, 44) 93» 
το8. Θοτηρὶ. ἐφωδήϑησαν ((ς) 242. ἐφοξήϑησαν---Σαμουὴλ] 
πὰς ὁ λαὸς ἐφοβεῖτο τὸν Θεὸν καὶ Σαμεήλ. Ῥναγτῆ: ἀε Τηη. [10. ἱἰ- 

ὦ. 13. πὰς ὁ λαὸς) πας Ἰσραὴλ ΄2ι1. τὸν Κύριον σφόδρα] 
ὄφοδρα τὸν Κυριον ΧΙ, ςς, τό, 64, 71, 119) 121) 123.) 1441 ς8, 536, 
242, 2445) 246. ΑἸά. (Αι. Νίς. Ασπῃ. ᾿. πη. Εά. ὐδογρ. δ'αν. σφό- 

δρχ] α Χ, 44, 74. τού, 120, 134,24ς.- καὶ τὸν Σαμεήλ] α τὸν 247. 
ΧΙΧ. Καὶ εἶπαν] καὶ λέγει Ἄππι. τ. Αττῃ. ΕΑ. εἶπαν] εἶπεν 

29, ς6, 64. 939 τού, τοϑ, 120, 144, 236,245, 24:, (246. υἱ νϊάεῖιν.) 

247. Οοπιρὶ. Αἰὰ. εἰπὸν 44. πᾶς ὁ λαὸς] κα 44. κασας 244, 

447. πρὸς Σαμδὴλ] προς τὸν Σαμξβὴλ 445 τοῦ, τ20, 134. ΑΙά, 
τῷ Σαμϑὴλ Αγ. τ. Αγην. Εἀ. Πρόσευξαι] εὐξαι 19, 108. Θουθὶ. 
Ἡρόσευξα:-- Θεόν σῈ} τορόσενξαι πρὸς Κύριον τὸν Θεόν σου ὑπὲρ τῶν 
δόλων σε Ατπι. 1. Απῃ. ἙΕά. ὑπὲρ τῶ») ὥερι τῶν 44 74, 120, 134) 
πρὸς Κύριον τὸν Θεόν σε} τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ τῷ ἕαυτξ ϑῖαν. Οἶιοσ. 

Κύριον Θεόν σε} Κυριον τὸν Θεὸν σὰ ΧΙ, 44. 64, 108, 144) 1ς8, 242. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. «Θεὸν σα 24ς-. τὸν Θεὸν σὰ 247. χαὰ οὐ μὴ] και 

ἵνα μη 19. ἐνῶ μὴ 82, 93» τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ μὴ Αγ τ. Ατπη. Εά, 

ἵνα ἐκ Οθοτξ. 8ϊ4ν. ὅτι προστεϑείκαμεν---βασιλέα] κα ουπὶ ἴηίετο 
πιεά. 44. ὅτι ̓ προστεϑείκαμεν ἐ ἐν πάσαις ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐν 
χακίαις. καὶ ὶ ἐζητήσαμεν ἡ ἡμῖν βασιλέα. Αττὰ, τ, Αττη. Εα, 

τεϑείκαμεν] ττροστεϑηχαμεν τοῦ, 120, 134. Οοτπρ. τρὸς πάσας 
τὰς) α τὰς ςς. επὶι πασας τας 85, 93. Οοτηρί. ἐπὶ πάσας τοβ, 
λα ὥρος 247. ἁμαρτίας ἡμῶν κακίαν] ἀμαρτιᾶς καὶ κακίαν ἡμῶν 
82. αμαρτιᾶς και κακιᾶς ἊΝ 9357 1οϑ8. Οοιμρὶ. ἡμῶν κακίαν] 
Ἴτ. ϑίαν. Οἰἶορ. 

ΧΧ. Καὶ εἶπε Σαμεὴλ πρὸς τὸν ̓λαὸν] Καὶ λέγει Σαμεὴλ τῷ 
λαῷ Ατη). 1. Ατπι. ΕΑ. πρὸς τὸν λαὸν] α 44. χεποιήκατε 

ἐποιησατε ςς. τὴν πᾶσαν] ΤΥ. 44. (ιοϑ, υἱὲ νἱάεϊυτ.) ΟΟΙΡΡΙ. 
α ασαν 82. πλὴν μὴ] α ὥλην ςς. πλὴν μὴ--- Κυρίου) ποΐΐε 

γεζεάεγε α Τοριῖπο ἐπ ἠοάεγηο ἷε Οτρεῃ. ἴοι. ἴ. ρ. 447. 

σχληρυνήτε ΤΔρ. 1Ἰο8. εχχλῆνητε 242. 

144. κ ὄπισϑεν Ατηι. τ. Ατγηι. Ἐά. 
Κυριου ΧΙ, 939 τοβ. . Οοπιρὶ. 

ὥροσ- 

ἐχκλίνητε) 

απὸ ὄπισϑεν) απὸ οπισϑε 

ὄπισϑεν Κυρίου] οπισϑεν τὰ 

καὶ δελεύσατε---καρδίᾳ ὑμῶν] α σὐπὶ 
ἰητοττθά. 4. τῷ Κυρίῳ] α 93. κτῷ 244. ἐν ὅλῃ καρδίᾳ} ἐν 
ολῃ τῇ καρδιᾳ τοϑ, 143; 516, 242. Οὐοπρὶ. (αῖ. Νίς. καρδιρι 
ὑμῶν] ἜἝ καὶ δαλεύσατε ὑπὲρ ὅλην καρδίαν ὑμῶν. Θεοτρ. 

ΧΧΙ. τπαραθητε] ἐχχλινῆτε 10, ζςό, 1οϑ, 246. (ὐοπιρί. εχχλι- 

τῶν Ἅεων οντῶν 247. 
ἃ οὐ (Πς) ς2. ἃ καὶ ςς, ς6, 

νείτε 93. τῶν μηϑὲν ὄντων] τῶν μὴ ϑεὼν 24. 
δὲ 7) 5ὶ 44) 74. τού, 120, 134. ΟομπΡΡΙ. 
71, 110) 123. 144, 158,36, 242, 24) 246, 247. ΑἸ. ΑἸεχ. δι. Νις, 

δὲ ἐ περανϑσιν α οὐ πεῤῥανασιν (Πς) Χ. ἃ οὐ ὑπεράνεσιν (ης) ΧΙ. 

ἰϑὲν 19] 
δὲν τ 8, 54ς. (οπιρὶ. λα ὅεοτρ. αν. καὶ οἱ ἐκ] α οἱ Χ, ΧΙ, 

ς) ςό, 71, 92, 110) 123) 144) 158, 236, 243, 244, 24:7 247. ΑἸά, 
Ατην. ΕἘά4. δῖαν. καὶ εὲ “46. ὅτι εϑέν 

οτε αὶ ϑέοι εἰσι 236. 
’ ὅτι ἐκ εἰσὶ ϑεοί Ατπι. τ. Αγ. Εά. α Οεογρ. 

εἐδὲν ΟΟπΗΡΙ. 

οτι οἱ ϑέεοι εεσιν 24. 

ἐσὲν αἷς. αὶ Θέοι, 
ἀἰϑέν εἰσιν} οὐχ εἰσιν, οὐϑέφ. 

(ῆς) 121. 

ΧΧΙΠ, α Τοῖ. οομι. 4. Ὅθϑτι ἐκ] δὲοτι ες Χ, ΧΙ, το, 29, ςα, 

᾽ 

ἔδωκε 

17. 



1. 
ΚΕΦ. Ἰ 3 "Ὁ νν ΄ Ὁ » ρ ΄ Ξ ’ ς .Ὁ [1 ἴω 4. Ζ΄ 28. αυτδ τὸ μεγᾶ, τί επτειχὼς Κύριος «ροσελάξετο ὑμᾶς εαὐυτὼ εἰς λαῦν. 

ἴω ρ᾿ ’ 3 φῷ 
μΦ ἁμαρτεῖν τῷ Κυρίῳ ἀνιέναι τῷ προσεύχεσθαι “περὶ ὑμῶν' 

δ Ω ν ΝΣ . » Ν ἌΝ Ὧ»" 24. ὑμῖν τὴν οὐον τὴν ἀγαθὴν χαὶ τὴν εὐθεῖαν. 
ϑ Ν2 ἊΝ 25. ἀληθείᾳ χαὶ ἐν ὅλῃ χαρδίᾳ ὑμῶν, 
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᾿ αιον Κυρίου περι ὑμῶν 44. 

ες ἤδῇΆο. ἀνιναι 24ς. ᾿τρ᾿σεύχεσϑᾳι} τε διαλείπειν προσευχόμενον 195. 82,. το. Οομηρὶ. 
Ὑ 

. 

. 236, 242. τροσευξασϑαι τ44. 
- 

“͵ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ν» δ μὰ βὼ 

Καὶ ἐμοὶ μηδαμῶς τοῦ 
(αὶ δουλεύσω τῷ Κυρίῳ, χαὶ δείξω 

Ὰ ρῸ ν ρ᾿ . Πλὴν φοδεῖσϑε τὸν Κύριον, χαὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν 
“0Γ0ψΨ,᾽ Δ, » ’ 2δ ες » ὅτι ἴδετε ἃ ἐμεγάλυνε μεϑ᾽ ὑμῶν. Ὺ-Ν ὃ Ὡς 4 

Και ἐὰν χαχίᾳ χαχοἥοί-  ς- ρὰ κε ροὸ ἥσητε, χαὶ ὑμεῖς χαὶ ὃ βασιλεὺς ὑμῶν προςεϑήσεσσϑε.. 

ΚΑῚ ἐχλέγεται ἑαυτῷ Σαὲλ τρεῖς χιλιάδας. ἀνδρῶν ἐχ τῶν ἀνδρῶν ᾿Ισραήλ' χαὶ ἦσαν μετὰ Σαοὺλ δισχίλιοι οἱ ἐν Μαχμᾶς, 
ξαὰ τᾶ Βενιαμίν" χαὶ τὸ 
ἐκάταξεν 

γ1) 82, 93) 123, 1:8, “16, 242. 446. Ὀοπηρῖ. Αἷοα. Οδι. Νσ. κα στι 
ξ:. δι᾽ ὅτι οὐκ ςό, 2Ζ4ς. καὶ ἐκ Οεοῦρ. ὀὠπώσεται) ἀπολεσεται 
52, 236, 242. (αἴ. Νὶς. απωσατο τ2ι, αποσεται 24ς.. λαὸν 
αὐτῷ] λαὸν εαυτα τού. ΑἸά.. λαὸν αὐτῇ (δῖ. Νὶς. διὰ 7Ζὸ ὄνομα] 
δια τὰ ὀνομὼ 242. αὐτῶ] αὐτῷ ΑἸεκχ, τὲ μέγα] τὸ ἁγιον 121, 
244. ὅτι ἐπιεικῶς --δαυτῷ εἰς λαόν] οτι τροσελαξετο Κυριος ὑμᾶς 
τοιῆσρι εἰς λον εαυτῶ το. (οιηρί. ἔς, πἰῇ ἄντω, 93. 
κῶς Κύριος ὅτι ἐπιεῖ καὶ ὡς Κύριος (β0) 24ς. ἐπιεικῶς] ἐπιεικαιως 
Χ. δίκαιος τό, 246... 82. ἐπιεικίᾳᾳ, Αττ. τ. την. Εά. ἐπιει- 
κῶς Κύριος] α Κύριος 71. κα 121. ἔπει καὶ ὁ Κυριος 247. Κύριος 
τροσελάξετο] Τί. 82, τοϑ. Κύριος τροσελάξετο ὑμᾶς] τοροσελά- 
ξετο ὑμᾶς Κύριος Αττη. τ. Αττῃ. Ἐά. τροσελάβετο} τοροσελαξετε 
242. ἑαυτῷ] αὐτω Π]. ἑαυτῷ εἰς λαόν] ποιῆσαι εἰς λαον αὐτῳ 
82. τοιησαι εἰς λᾶον ἐάντῳ τοϑ. κα εἰς Αττῃ. 1. ΑΠπῆ. Εὰ. 

ΧΧΠΙ. Καὶ ἐμοὶ μηδαμῶς ἐμοι δὲ «μὴ γένοιτο 19, 82, 93, τοϑ. 
Οοἴηρὶ. κα εμοι 121. τὸ ἀμαρτεῖν] Ὗ τὰ, Οομν]. αἰμαρτεῖν] 
ἀμαρτανειν 64. τηᾶγ. υἱ Εά. ὡμαρτεῖν---πσερὶ ὑμῶν] ἁμαρτεῖν ἐνω- 

ὡμαρτεῖν τῷ Κυρίῳ] ἀμάαρτειν ἐνωπιον 
τὸ Κυριε 74. ὥς, ἢπε τε, τοῦ, 120, 1 34. ΑἸΙά... τῶ 236. 242. 
Ο λει, Νίς, τῷ Κυρίῳ ι"-καὶ δείξω] τω Κυριω, χαι δειξαι (Ἰῃ τηαγρ. 
ἄνιένῶι τῇ προσεύχεσθαι περι ὑμῶν, καὶ δελευσαι τω Κυριω) τ21. 
ἀνιένα!] ἀνεῖναι (Χ. τηᾶτρ. διαλιπειν.) ΧΙ, 29, ξό, 64, γι, 436. Ο δῖ. 

ἀνιέναι---τῷ Κυρίῳ..5] κα. 24). ὧνιέναι τῷ 

ἄς, τ διαλιπεῖν, 93. τῷ προσεύχεσθαι} ταῇ προσευξασθαι 20, 64, 
περὶ ὑμῶν] υπὲρ υμων τον Κυριον 

10. ενώπιον τῷἜἍ Κυριξ περι ὑμῶν 74. ἔξ, ἢπε τα, τού, 120, 134. 
ΑΙά. ὅνπερ ἡμῶν τῳ Κυριῳ 82. - τὼ Κυριω 93. ὑπὲρ ὑμῶν τῳ Κυ- 
ριῳ τοϑ. Οοπλρὶ.᾿ ὑπερ ὑμῶν 123. -᾿ πρὸς Κύριον Οεοτρ. 5ἷαν. Μοΐᾳ. 
πάλιν περὶ ὑμῶν πρὸς Κύριον 8]αν. Οὔἶτοσ. καὶ δελεύσω] καὶ δου. 
λευσωμεν 82, 93. ἀλλὰ δελεύω ϑῖλν, Οἶτορ. καὶ δαλεύω 8αν, 
Μοίᾳ.,. καὶ δελεύσω τῷ Κυρίῳ] α 19, 1ο8. (οπηρὶ. καὶ δαελεύσο- 
μὲν τῷ Κυρίῳ Αττη. 1. (Ασιη. Ἑά. ἰηἴεγ ὕὑποοβ, χυΐα ἀεεῖξ ἴῃ Ψυϊραια.) 
τῷ Κυρίῳ 257]. τω 236. καὶ δείξω] και ϑηλωσω 10, 82, 93, 108. 
Οουρρὶ. τὴν ὁδὸν] τὴν γὴν 93. λ τού, 247. καὶ τὴν εὐϑεῖαν] 
Δ 44. καὶ τὴν ὥυσιαν χ«ἀς. 

ΧΧΙΝ. φοβεῖσθε] φοξεισϑαι (Πς) 1τ2ι:. τὸν Κύριον] Κύριον 
τὸν Θεὸν Οεότρ. τὸν Θεὸν ϑίαν. Οἶτορ. καὶ δαλεύσατε---ἰμεγά- 
λυνε] πλὴν δελευσατε τῳ Κυριῳ εν ολῃ καρδιᾳ ὑμῶν οτι ἐμεγάλυνε 44. 
δελεύσατε αὐτῷ] δελευσατε αὐῇον τς8. ἐν ἀληϑείᾳ καὶ] κα “46. 
καὶ ἐν ὅλη} α καὶ τού, 120, 134. Αγ. 1. Ασγι. Ἑά. δῖαν. Οἶτορ. 
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ} ἐν ολῃ τῇ καρδίᾳ 444. ἴδετε] εἰδετε (Χ. ἃς ἴα ρε) 
144, 243, 2ὃς. ΟΡ. ἃ ἐμεγάλυνε] οσα ἐμεγαλυνε 10, 123. 
οτι ἐμεγαλυνε 74) τού, 120, 134. ΑΙά. οσα ἐμεγαλυνε ζυριος 85, 93, 
108. (οιηρί. -Ἑ Κυριος 24ς. τῶ μεγαλεῖα ἃ ἐποίησε Ατηγ. 1. 4811}- 

40ὲ οπηπόβ, Αγ). ἘΔ. ὁ Κύριος Θεοῖς. ἃ μέγαλα ἐποίησε Κύ. “». 

βίος δῖαν. μεθ᾽ ὑμῶν] ποιῆσαι μεϑ᾽ υμων 29. ΑΙά. 
ΧΧΝ. ἐὼν κακίᾳ] ἐν κακίᾳ πιεπά. 71. καχίᾳ } κακοποιέντες 

19, 82, (93. ἀυδ. ἂπ κακάπομιντες.) τοϑ. Οοπιρὶ. κα 1ςβ, κακίᾳ 
κακοποιήσητε) κακὸν ποιήσητε ϑίαν. Οἶτορ. κακοποιήσητε] κακο- 
ποίησετε425. καὶ ὑμεῖς] τῷ ὑμεῖς ϑῖχν. καὶ ὑμεῖς--- προς εϑή- 
σεσϑὲ] εἰ τοι, εἰ τές υῆῖεγ ραγίεγ ρεγί δεῖς, Ψυϊρ. καὶ ὁ βασ. ὑμ. 
Ὥροςεϑ).] βασιλεὺς ὅτος ἀπολεῖσϑε Οεοῖγ. καὶ ὃ βασιλεὺς ὑμῶν ὅτος 
ἀπολεῖται ϑίαν, Οἰἶτος. τροστεϑήσεσϑε] αἀπολεισϑὲ το, 82, 
(πᾶν, 92.) 93». 1τοϑ, 1ς8. Οομμρί. Απὴ. 1. Αγσηι. Εά. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 
τρορεϑήσετε (6) υἱος ἐνιαυταε καὶ ἐγένετο ἐν τῳ ἐγιαυτῳ Σαδλ ἐν τῳ 
βασιλευειν αὐῖον 247. 

γον. 11, 

«“ 3 
ΟΤι ἐπ 65 ᾿ 

χαὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιϑὴλ, καὶ χίλιοι ἦσαν μετὰ ᾿Ιωνάϑαν ἐν Γα- 
χατάλοιπον τῇ λαξ ἐξαπέςειλεν ἕχαςον εἰς τὸ σχήνωμα αὐτῇ, Καὶ 3 ΄ Ν δ Ν 2 ΄ »“, δ ΄ Ἰωνάϑαν τὸν Νασὶξβ τὸν ἀλλόφυλον τὸν ἐν τῷ βενῷ" χαὶ ἀχόεσιν οἱ ἀλλόφυλοι: χαὶ 

1. Καὶ ἐκλέγεται] υἱος ἐνιαυτε ΣαἙΛ εν τω βασιλευειν αὐῇον καὶ 
δυο ἐτὴ εξασιλευσεν εν Ισραηλ. καὶ ἐξελεξατο το, τοϑ. Οοπιρὶ. υἱος 
τριάκοντῶ ἐτῶν Σαβὰ ἕν τῳ βασιλευειν αὐον" καὶ δυο ἐτὴ ἐξασιλευσεν 
ἐπὶ Ἰσραηλ. καὶ ἐξελεξατο 82. ἤς, ηἰῇ καὶ ἐχλεέγεται, τιςζ8. ῥγϑβ- 
πηϊτῖ, υἱὸς ἐνὸς ἐνίαυτε ΣΩΣλ ἐν τῳ βασιλενειν αὐἦον" καὶ δυο ἔτη ἐξασι- 
λεῦσεν ἐπὶ Ἰσραηλ, αἰϊεγ οἷς ποίαῖα, 92. ργαβηηῖι. υἱὸς ἐνιαυτῷ ἦν Σαὸλ, 
ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ δύο ἔτη ἐδασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραήλ [00 Χ ἰπ' 
οδιαγδέϊ, τηϊηοσγε ΑἸεχ. υἱὸς ἐνιαυτῷ Σαυὲλ ἕν τῷ βασιλεύειν αὐτῇ" καὶ 
δύο ἔτη ἐξασίλευσεν ἐπ᾽ ᾿Ισραήλ. καὶ ἐξελέξατο Ατπι. 1. Ατην. Ἐά, 
Ῥγατλῖτι. δύο δὲ ἐτῶν τῆς βασιλείας αὐτῷ ὅτε ἤρχετο βασιλεύειν ἐν Ἰσ- 
ραήλ. Θεοῦ. μετὰ δύο ἔτη τῆς βασιλείας αὐτῷ, ὡς ἤρχετο βασι- 
λεύειν ἐν Ἰσραήλ. ἐξελέξατο ϑιαν. Οἴἶτορ. υἱὸς ἑνὸς ἔτους Σαὲλ, 
ὅτε ἤρχετο βαφιλεύειν, καὶ δύο ἔτη ἐδασίλευσεν ἐπ’ Ἰσραήλ. καὶ ἐξε- 
λέξατο ϑ8ῖαν. Μοΐη. Καὶ ἐκλέγεται---καὶ ἦσαν] καὶ δυο ετη εδα- 
σιλευσεν ἐν Ισραηλ, καὶ ἡσὰν 247. ἐκλέγεται] εξελεξατο 93. ἐκλέ- 
γέτε ([0) 134. ἐκλέγεται ἑαυτῷ Σαὲλ] Σαελ ἐκλέγεται αὐτω 242. 
ἑαυτῷ Σαὲλ] ΤΙ. 11, 123, 46. (αϊ, Νῖς. αὐτῳ Σαδβλ 44, 74, 93, 
τού, 134. τῇ κεφαλῇ αὐτῷ Σαὲλ ΘΟ ογρ. ἐκ τῶν ἀνδρῶν] ἐκ των 
νιων ΧΙ, 10, 82, τοϑ. Οοιηρ!. α 44. ἀνδρῶν Ἰσραὴλ] ἀνδρων εκ 
τῶν υἱων Ἰσραηλ 246. μετὰ Σαὲδλ] κ 44. μετ᾽ αὐτῷ Αττη. 1.0 
Ἄγπι. Ἐά. Σαὲλ 23] Σαυλ (ῆς ἰπηῆ4) 4216. (δισχίλιοι οἱ )ἐν 
Μαχμαὰς] δισχίλιοι ἐμμάχεμας (Πς) 226. δύο χιλιάδες ἐν Μαχ- 
μᾶς Ατῖη. Ἑά. 8]αν. Μοίῃ. οἱ ἐν] α οἱ 11, Χ, ΧΙ, 29, 44; ςό, 
721) 74, 82, 93.) ἱ Ἢ 119, 121) 123) 144, 158, 242, 244, 446, 
2347. (οἸηρὶ. (αι. ΝΙς. Ασπι. 1. δ[αν. Οἴτορ. Μαχμὰᾶς} Μα- 
χεμας (ἢς ἴῃ) 11, ς2, (ςς. δάἀάϊτο ε αὐ αἱ. πι.) 64, 121, 242. Οἱ, 
Νίς. Μαχαιμας ΧΙ]. (244. ἢς ἰηδα.) 
ΟὐμρΙ. ἐν τῷ ὄρει] α τῳ 44. Βαιϑὴλ] Βεϑηλ τού. ΑΓπη. Σ, 
Ἄτην. Ἑά. 51αν. Βεϑὶλ Οεοῦρ. καὶ χίλιοι ἦσαν], καὶ Π 74, τού, 
134. οὗ ἦσαν 44. ἡσαν χιλιοι 247. καὶ χίλιοι ἦσαν μετὰ Ἰω- 
γάϑα»ν] ἦσαν μετὰ Ἰωνάϑαν χίλιοι Αἴπι. τ. Ατἴπι. Εὰ. ᾿Ιωνάϑ»] 
Ἰωνάπαν Οεοτρ. ἐν Γαξαὰ] ἐν Γαξεε 11, Χ, 209, ςς;, ςό, ός, (9. 
τηᾶτρ. βδνῳ) ττ9, 121, 1441 ς8, (ζ4ς. ἢς ἕξετε [ἐπιρεγ.) 246. εν Γα- 
ξεαι ΧΙ. ἐν Γαξαις γ1. εν τω Ὥρνω ἐπὶ τῳ Γαδαα 82. ἔς, ἤπε 49 
τῷ, 93. ἐν Γαξει 236. ἐν Γαξετ 242. εν βενῷ Γαδαα 24η. ἐν 
Γαξαὼ τῇ Βενιαμιν] ἐν Τω βενω πὰ ο οἰκὸς Σαβὰ ἐπὶ Γαδαα ἐδεναμι 
19. ἐν τῷ δνῳ οπου οἰκος Σαουλ ἐπι Γαβαα τα Βενιαμιν το8;: ἐν 
Γαβαὸν τῇ Βενιαμέν Θεοτρ. ἐν Γαξαὶ τῷ Βενιαμίν 51λν. τῇ Βε- 
γιαμίν} α τὰ 44. τὰ Βενιαμὴχ 1.8, 242. καὶ τὸ κατάλοιπον] καὶ 
ἔπι τὸ κατάλοιπον 447 74. τού, 120, 134. ΑἸά, κατάλοιπον] καΊα. 
λοιπῶν 242. κατάλοιπον πᾶν δῖαν. Οἴτορ. ἐξαπέςειλεν) ἀπεςει- 
λὲν 64, 1449) 247. εξαπεξείλαν τοό. ἕκαςον] ἐχᾶςος 74.134, 242. 
εἰς τὸ σκήνωμα αὐτξ] εἰς σκηνώμαϊα Ατπι. τ. Ατηι. Ε4. εἰς τὰ ἑαυ- 
τῶν σκηνώματα ϑίῖαν. ' 
. ΠῚ. ἐπάταξεν) ἐπαταξαν (ςοττ. ἐπαταξεν τη. τες.) 242. 
νάϑαν)] ἃ Οεογρ. .Ἰονάϑαν ϑῖαν. Οἴεορ. τὸν Νασὶ δ] το υπορζημα 
(19. ἔς ἱπῖτ4.) Ὑβεοάοτεῖ. Ο. 27. ἴῃ τ Ἀερ. Νασηξ (ῇς ἰηῆα) 44. 
το ὑποςεμμα (ἢς ροξε4) 82, 93. τὴν ἐκγάσιν Πηᾶγρ. 92. τὸ ὑπόςεμα 
(τοϑ. πηᾶγρ. αρχοντας.) (ΟΡ. τὸν Νασὶδ τὸν ἀλλόφυλον] Νωδὸ 
αἰϊεπέρεπαηι ϑγύ. Βαγ. Ηθργ. Νασὶ 6] Ασημ (ἢς ἴῃ) ς95. Ασμ 
(ἢς ἱπῆ) ςό, 24ς, 246. Νασειξ (ἔς ἱπί.α) 64, 123, τς8, 236. 
ΑΙεχκ. Ναασειξ τι. Ασειμ 245. Ασηδ (ἢς ἱπ4) 247. Νασὶφ 
ΑΙά. Νασειμ (ἴς ἱπῆα) (αι. Νίς. Νασὶπ (ῆς ᾿π8α) Οεογρ. 
᾿Ασὶϑ' (ῆς ροξε4) ϑῖαν. Οἴτορ. τὸν ἀλλόφυλον] τῶν αλλοφυλων 
(ἄς ἱπ σοπι. ἴδᾳ. 19, 82, 93», το8. (ὐσοπιρ.} πηᾶτρ. 92. ΤἬδοδοχεῖ. 1, 
οἷς. ἡ τὸν Ατην. τὶ Ατηγ. Ἐὰ, τὸν ἐν τῷ βενῷ} α τὸν τῷ, 1445 244. 
Τὸ ἐν τῷ βενῳ 82, τοϑ. Οοτηρὶ. Τεοάοτεῖ. 1. οἶς. ὃς ἦν ἐν τῷ βενῷ 
Αππ. 1. Ατιῃ, Εὰ, ὅς ἐρὶν ἐπὶ τὸν βενὸν Οεοτσς.᾿ ᾿χκαὶ ἀκόεσιν] 
46. 

Ἴω- 

νν. Ο : 
καὶ ἐν τῷ] αὶ καὶ τοϑ. 

)4 3 

ὯΤ 



(2,5 » 

- 2344. 24ξ, 246, 247. ΟΟμρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

᾿Σαὸλ σάλπιγίι σαλπίζει εἰς πιᾶσαν τὴν γῆν, λέγων, ᾿Ηϑετήχασιν οἱ δέλοι, 
ΚΕΦ. ΧΙ 

Καὶ πὰς Ἰσραὴλ 

ἤχδσε λεγόντων, Πέπαικε Σαδλ τὸν Νασὶξ τὸν ἀλλόφυλον, χαὶ ἠσχύνϑθησαν Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἄλ- 

λοφύλοις" χαὶ ἀγέδησαν οἱ υἱοὶ. Ἰσραὴλ ὀπίσω. Σαδλ ἐν Γαλγάλοις. Καὶ ὁΐ πλλοφυλοὶ ἀκοι 

γονται εἰς πόλεμον ἐπὶ ᾿Ισραΐλ' ( καὶ ἀναξαίνουσιν ἐπὶ Ἰσραηλ᾽ τριάκοντα: χιλιάδες ἀρμάτων, καὶ 

ἐξ χιλιάδες ἱππέων, χαὶ λαὸς ὡς ἡ ἄμμος ἢ “παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῷ ταλήμει". καὶ ἀνδεαινοὐσὲ 

χαὶ ππαρεμξάλλεσιν ἐν Μαχμᾶς ἐξ ἐναντίας Βαιϑωρὼν χατὰ Ν ὅτ. Καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἶδεν ὁτὲ 
ςενῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτὸν, χαὶ ἐχρύξη ὁ λαὸς. ἐν τοῖς σπηλαίοις, χαὶ ἐν ταῖς μάνδραις, καὶ 
3 ο΄ ΄ ΝΟ εν ρ 49. Ν, 2 Υ λάχχοις 

εν ταις τπετρᾶ!ς, ἴα! εν τοῖς βόϊ 60, χαί ἐν τοῖς . Καὶ οἱ διαξαίνοντες διέξησαν τὸν 
»“ ΝΝ ἍΝ Ἵ 7 Ν ν 23) " 2 ΄ Ν ον ε Ἁ Σ)ῳ»» » “ 

᾿Ιορδάγην εἰς γῆν Γὰδ χαὶ Γαλαάδ' χαὶ Σαδλ ἔτι. ἦν ἐν Γαλγάλοις, χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐξέςη ὀπίσω 
: ᾿ ες “ »" “'΄΄᾽᾽ ἐε εν ᾿ δ Ν 3 7 ΟΝ 

αὐτϑ, Καὶ διέλιπεν ἑπ]ὰ ἡμέρας τῷ μαρτυρίῳ, ὡς εἶπε Σαμδήλ, χαὶ οὐ παρεγένετο Σαμουὴλ 

καὶ ἤκεσαν το, 82, 93, τσ. Οομρί. καὶ ἤκεον ΑΓτα. 1. Ἀπ. Ἑά. 
δῖαν. σαλπιγγι--λέγων] σαλπιζες εἰς τὴν γὴν ἐν σαλπιγῖι λε- 
γῶν 2470. σάλπιγί! δεο. υἵχιε 84 ἡ ἄμμος ἡ παρᾶ, νεῖ, ς. ἱποῖ.} 
[ορῖυτα Ῥιογίας ἐναποϊς γ4. σάλπιγίι σαλπίζει) σαλπίζει ἐν 
σαλπιγῖι Χ, 29, τό; 71, 158, 545, 246. Τι. ΧΙ, 64, 121, 144. 244. 
ἐσώλπισε σαλπιγίι 82, 93» τὉ8. ΟΟμηρΙ. σαλπίιγξι σαλπίζει 242. 

ἰσάλπιφεν Αττῃ. τ. Απτη. Ε4. ἐπάλπιζε σάλπιγί δ᾽Ιιἀν. εἰς πᾶσαν 
τὴν γὴν] καὶ προαγγέλλει ἐν πάσῃ τῇ γὴ δῖαν, Οὗτορ. λέγων} 
κα 52, 236, 242. καὶ λέγει Ατη. 1. Ατγηη. Ἑά. Ἠϑετήκασιν] ηϑὲ- 

τηκᾶσαν (ἴῃ τηᾶτρ. ἀκεσατωσαν) τοϑ. ῥγατηϊί. ὅτι ρἰεοπαίξ, Αὐτη. 1. 
Ἄπη. ἘΔ. Θεοῖς. Ἠϑετήκασιν οἱ δᾷλοι] ακεσατωσαν οἱ δαλοι 
τηᾶτρ. 93. ἀκβέτωσαν οἱ Ἕραῖοι (τηᾶγρ. Ατπι. Εά. δῖαν. Μοίᾳ.) 
δίαν. Οὗτος. “ἑκάϊαπι Ἠεόγεϊ. Ψυϊρ. οἱ δξλοι] οἱ Ἑδραιοι τλᾶγρ. 
Σοϑ. 

ἿΝν. Καὶ τᾶς Ἰσραὴλ ἤκεσε λεγόντων] καὶ ἤκουσε τᾶς Ἰσραὴλ 

λέγεσι Αὐτὴ. τ. Απῃ. Εά4. καὶ ἤκεσε πᾶς Ἰσραὴλ λεγόντων ΟΘφοΓρ: 

δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἤκεσε ττῶς Ἰσραὴλ φωνὴν λεγόντων 8αν. Οἰἶτοσ. 
ἤκασε] πκουσαν Χ, ΧΙ, ὅ4, 71, τού, 121, 134) 144) 1ς8, 436, 442, 

Πέπαικε] ῥγϑτηῖτί. οτι 
Χ, ΧΙ, ςό, 645 71, 925) 1109, 123) 144, 158, 216, 242, 244, 246. ΑΙά. 

Οκι. Νῖίς. Αππ. 1. ἄστη. Ἐά. δῖαν. Μοΐᾳ. οτι εκοψε ἴρ, 82, 93, 1οϑ, 
ΟΟμΡΙ. οτι τεπέχεν 24ς. τρέπείχε 247. ὅτι ἔτρεψεν 81αν. Οἴἶτορ. 
τὸν Νασὶ 6] τὸ ὑπορεμα (το. τηᾶῦρ. τὴν φρεραν.) ΟογρΡΙ. Νασειμ, 
242. α τὸν Ατῃ. 1. Αγ. Ἑά, Νὰσὶ δ] Νασεῷ ΧΙ. Νασειδ τῶι. 
τὸν ἀλλόφυλον] α τὸν Ατπ). τ. Αγ. Ἑά. ἡσχύνθησαν εξεϑενωσεν 
(ΣΧ. πιᾶτρ. ησιχυνθη.) ΧΙ, 19, 29, τό, 64, γ1, 82, 92, 93, (το8. ΤΊΔΓρ, 
κατησχυναν.) (1ττο. ἐχ εἰπεπά.) 144) 1.8, 246. Οοπιρί. ισχυ- 
σὲν 121. εξπδενωσαν 244. εξεδενεσεν ,4ς. ἰσχύνθησαν ΑἸά. ἧἥ- 
σχυνεν Ατπ). 1. Απη. Ε4, ἠσχύνθη 81αν. Οἶτορ. Ἰσραὴλ] οἱ 
νιοι Ισραηλ 247. οἱ ᾿Ισραηλῖται Οεοτρ. ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις] 
τὸς ἀλλοφυλες 19; 82, 93, τοβ. Οὐοπιρί. Αττῃ. τ. .Αστη. Εὰ. ἐπι 
τοῖς ἀλλοφυλοις 246. ἐν ὀφϑαλμοῖν τῶν ἀλλοφύλων ϑίαν. Οἴτορ. 
καὶ ἀνέξησαν] καὶ ἀνεδη το, 64, 82, 92, 93, 1ο8, 144) 242, 244, 24ς. 
Οὐοπηρί. καὶ ἀνεξοησεν τού, το, 121) 1345 1ς8. ΑἸ, ΑΙεχ. και 
ἀνεξοησαν 247. καὶ ἐκάλεσεν ΑΥΩ,. 1. Αγαι. Εά, ἀνέδησαν δὲ Θεοτρ. 
καὶ συνηγέρϑησαν αν. ὠνέδησαν οἱ νἱο}} ἀνεξησαν ὁ λαὸς Χ. 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] δ΄ λαος ΧΙ, 19, 29, 44; 52, ςό, 64, 82, 92, 93, τού, 
ἼΟϑ, 110, 120, 121) 123) 134) 1447) 18, 236, 242, 244, 24ς, 246. 
Ὀμπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (γαῖ. ΝΊς. Ασπ}. 1. Ασπι, Ἐᾷ. δῖαν. Μοΐᾳ. αὶ 247. 
α Ἰσραὴλ Θεογρ. πᾶς ὃ λαὸς δῖαν. Οἶτορ. ἐν Γαλγαλοις] - καὶ 
πᾶς ὁ λαος εξεξη οπισω αὐτῇ ΧΙ. εἰς Γαλγαλα 82, 93. ΟΟμΠΡΙ. 
Ταλγάλοις] Γαλγαλα 71, τοβ. 

Ψ. συνάγονται] Ἰεξξῖο πηαγρὶΠ 4115 ἔεγε ἀεί οί σιμ᾿ 5 (ἢς νἱάἀεξυτ) 93. 
συνήγοντο 247. ΑΥΠΊ. 1, Αγ. Εά. ὅ81ν. ἐπὶ 19} ἔποι (πο) 242. 
ἐπὶ Ἰσραήλ 1] προς τὸν Ἰσραὴλ 82, 93. Οὐπιρὶ. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 
ἼοΒ. εν Ισραηλ 1:8. ἐν Γαλγαλοις 247. καὶ ἀναβδαίνωσιν ἐπὶ 
Ἰσραήλ] αὶ 44) 56. πιηεὶβ ἱπουάϊς Θθοσρ. ἐπὶ ἸΙσραὴλ 45} ἐπι τον 
Ισρανλ 82, 939 1ο8. Ἑ εἰς πόλεμον τού, 120, 134. ΑἸά. -Ἐ οπι- 
σω Σαουλ ἐν Γαλγάλοις 24ς. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον ΟΟὨΪ. 
τριάκοντα τρεῖς 82, 91, τοϑ. τριαντωχιλιάδες τάγματων (ς) δάς. 
καὶ λαὸς] καὶ ὁ λαος ΧΙ, 445) 123.) 144) 242, 244, 24ς. (καῖ. ΝΟ. 
Απη. τ. Απῃ. 4. ΟΘεοτρ.. καὶ λαὸς--- τῷ τλήϑε!] κοινῷ δὲ λαξ 
τπλῆσος ἣν ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ τὸ τλῆ- 
ϑος τῇ λαξ, ὡς ἡ ἄμμος ἣ παρὰ τὴν ϑάλασσαν ϑῖαν. Μοίᾳ. εἰ 
γεϊφιαα ὑκίρης, βομ ἀγέπα, φμὸθ οὐ ἐπ ἰμίογε πιατὶς ρίωγίμια Μαϊσ. 

ὡς ἡ ἄμμος] ὥσε ἄμμος 44), 244, 247. Οορῖ. (δῖ. Νίς,. ὡσει 
ἡ ἄμμος 123. ὡς ἱ ἅμμος ἰβο) 2411. ἡ Αἴγ. 1. Αὐπη. Εά. 
Οέοης. ὡς ἡ ὄμμος---τῷ. ἀσλήϑει} ὠσει “ἀμμος χα ὥᾶρα τὸ 

- 
΄σ 

φζειλος τῆς ϑαλασσὴς τὠὦ 'σληϑει το. ἄμμος ἡ] ἄμμως καὶ ((ο) 
442. ἡ παρὰ τὴν ϑάλασσαν) ἡ τξαρὰ τὸ χειλος τῆς ϑαλασσης 44, 
74) 82,93, τού, τοϑ, 120, 134) 247. (ὐπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. παρὰ ϑῖμ 
ϑαλάσσης Ατπι. 1. Αγῃγ. Ἑ4.. ὃ ἐγὶ. παρὰ τὴν ϑάλασσαν Οεοτρ, 
τῷ πλήθει!) α σδοῦρ. καὶ ἄνα. καὶ παρεμᾷ.] ἀνέβαινον καὶ Ζαρε» 
νέδαλλον Ατηι. 1. Αττῃ. Ἑά. καὶ ἀναδαίνοντες τερρενέβαλον 51αν. 
καὶ παρεμδάλλεσιν] -Ἐ εἰς τστόλεμοὸν 44) 745) τοῦ, τᾶο, 134. ΑΙά; 
Μαχμᾶς} Μαχεμας (ᾷς ἰηῆα) 29, 236. Μαχαιμας 121. ἐξ 
ἐναντίας---Νότε]} σα ογίσπίο Βειαυεπ. γυϊρ. ἐξ ἐναντίας Βαιϑω- 
ρὼν] εἶ ἐναύ]ιας ἀπο ανατολων Βαιϑωρων 44, τού. ἔμπροσϑεν Οὐεπως 
ρὼν Οδθοσρ. Βαιϑωρὼν] Βαιϑορων (ῇς ἴῃ) 123, 242. Βαιϑωρρων 
1:8, Βεθωρων 24ξς. Βαιϑωρὼν κατὰ Νότε] κα͵α νωτε Βαιϑω- 
βὼν 19, 1ο8. κατανῶτε Βαιϑώρων (ῇς) 82. κατὰ Νοτα Βαιϑώρων 
93. Βεϑὼρ κατὰ νότον 247. κατῶ νώτε Βαιϑαξίν ΟὐΟμρΡΙ. .Βεϑὸ- 
ρὸν κατὼ νότου Αττη. 1. Ατιη. Εά, Βεϑορὸν κατ᾽ ἀνατολήν 5ῖαν. 
Οἴἶτγορ. Βεϑωρὼν κατῶὼ νότε (ἴῃ ταᾶτρ. Ηεῦγ. κατ᾽ ἀνατολήν) ϑ]δν, 
Μοίᾳ. : 

ΨΙ. Καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἶδεν] καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ Ἀπ. 1. Ασηγ. 
Ἑά. καὶ. εἶδον οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ Οεοῖρ. ἔς, ἤης οἱ, ϑίαν. Μοίᾳ. 
καὶ εἰδόντες ἄνδρες Ἰσραὴλ ϑίαν." Οἴτορ. Ἰσραὴλ εἶδεν] ΤΥ. τού. 
εἶδεν} δὲν τς8, ὅτι ςενῶς---αὐτὸν] ὅτι ςενῶς ἐςὶν αὐτῷ ἐγγίσαι πρὸς 
αὐτὸν Αἴτη. τ. ὅτι οὐκ ἐδύναντο ἐξ ἐναντίας ςῆναι 8ῖαν. φεγῶς] ἔκ- 
ϑλιδη ἐκϑλιξ.... (ἅς) Χ. σένος 44. σενῶς--τσροσαγειν αὐτὸν] 
ἐχϑλιδωνται 19. εκϑλιδοντᾶι 82, 93, τοϑ. Οοπηρί. αὐτὸν] αὐτων 
ΟΟΥΥ, τηδῃ.. ΓΕΟ. 144. προς αὐἴον 2444. ἄντῳ 247. καὶ ἰκρύδη ὁ 
λαὸς} καὶ ἀνεχωθήσεν ὁ λᾶας καὶ ἐκρυθη 19, 82, 93, 1τοϑ, ΟΟμρἢ, 
καὶ ἐκρύξησαν οἱ λαοὶ Θεογρ. ὃ λαὸς ἐν τοῖς σπηλαίοις] εν τοις 
σπηλαιοις ο λᾶος 247. ἦν τοῖς σπηλαίοις] -[- καὶ ἐν τοῖς ὄρεσι 
Οεογρ. δῖαν. Οἷἶγορ. - καὶ ἐν τοῖς ὀχυρώμασι 8ϊαν. Μοᾳ. καὶ 
ἐν ταῖς μάνδραις] δἰ ἐπὶ ἐμρηγὶὶς ϑγγ. Βατ- εδτ. καὶ ἐν ταῖς πέτραις] 
λ 44.242. ἡ καὶ ΑἸά. εἰ ἐπ ρειγὶς ϑγγ. Βα -εῦτ, καὶ ἐν τοῖς 
βόϑροις] κ 242. εἰ ἰπ γε: ὅγτ. Βδτ-Ηεδτ. καὶ ἂν τ. βόϑρ. καὶ ἐν 
τ᾿ λάκ.} καὶ ἐν τοῖς λάκχοις καὶ ἐν τοῖς βόϑροις ϑίαν. καὶ ἐν τοῖς 
λάκκοις} , 44. β 

ΝΠ. Καὶ οἱ διαξαίνοντες] Καὶ οἱ ἐκβδαίνοντες ΑΙ. Καὶ οἱ 
διαδαίνοντες--Τ᾿ἀλαάδ] καὶ οἱ διαξαίνοντες ἦσαν τὸν Ἰορδάνην διέδησαν 
γῆν Γαδ καὶ Γαλαάδ. Ατπι. τ. Αγ. Εά. καὶ ἀνέδησαν καὶ διέδη- 
σαν τὸν ᾿Ιορδϑανην εἰς. τὴν Γαδ, καὶ Γωγαδ. Θεοτρ. ἕτεροι δὲ ἔφευγον 
καὶ διέξησαν τὸν Ἰορδάνην εἰς γὴν Γὰδ καὶ Γαλαάϑ. 8ιῖΑᾶν. Οἴτορ. 
διέξησαν] διεξαινον τό, 546. εἰς γῆν] εἰς τὴν γὴν τ23. Οαῖ, Νῖίς. 
εἰς γὴν Γὰδ] εἰς τὴν Γαδ 93, ττο, 244. και εἰς τὴν Γαδ 2 26. εἰς 
γὴν Γὰδ καὶ Γαλαάδ] και εἰς τὴν Γ αδ, και Γααδ 441. εἰς τὴν Γα- 
λααδ24)η. καὶ Γαλααδ] καὶ εἰς τὴν Γαλααδ 64, τ44. ΑΙά. και 
εἰς τὴν γὴν Γαλααδ 92. ἡ 1ς8. 
Σαὺλ οτι ἦν 236. Σαοὺλ δὲ ἦν ἔτι Θεοῖς. 8ιαν. Οἴἶτορ. 
α ἦν τῶι. ὅτι ἦν (Αἴ. Νὶς. ΤΥ. δεν. Μοίᾳ. 
λ 236, 242. (δι. ΝΊς. καὶ πάντες οἱ λαοὶ Θεογςσ. ἐξέρη] ἐξερησαν 
143. Οοιηρί. ἐξέφη ὀπίσω αὐτἈ} ἐξερησαν ἀπο οπισϑὲν αὐτὰ 10, 
82, 1ο8. ἐξέςησαν ἀπὸ ὀπίσο ἐν αὐτοῦ (Πο) 93. ἐξέρη ἀπ᾽ αὐτῇ 
Αχαι. Σ. Ασην, ἘΔ, ἐξέξησαν οὗ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ Οδοτς. ἐξέςη ὃς ἦν 
μετ᾽ αὐτῷ 5ϊαν. : ᾿ 
ΗΙ. διέλιπεν) διεελεν 44) 121. διελειπεν 745 93, τοῦ, 134, 144, 

24ς. (ογηρί. τῷ μαρτυρίῳ] ἕως καιρξ δῖαν. Οἴἶτγορ. ὡς εἶπε] 
ᾧ εἶπε 82. ὡς καὶ εἶπε Ατιη. 1. Ατπι. ΕΔ. - ὡς ἐνετείλατο αὐτῷ ϑίαν. 
Οὐἶτορ. οὐ παρεγένετο] α οὐ 21. οὐ παρεγένετο Σαμεὴλ] ἰδὲ 
'Σαμοὴλ -τφαρεγένετο δίαν. Οἰἴἶτορ. εἰς Γάλγαλα] - καὶ εἰπε Σαβλ 
δκ ἡλθὲ Σαμβὴλ εἰς Γαλγαλα 19, το8. ἐν Γάλγαλα 44ς. Γάλ» 
γαλα] Γαλγαλοις 21. καὶ διεσπάρη--- ἀπ᾿ αὐτῷ] αὶ οὐπὶ ἰηίεῦς 

ἔτι ἣν] 
καὶ σᾶς ὁ λαὸς} 

4. 

5. 

6. 

καὶ Σαδλ ἔτι ἦν] α τς8. καὶ΄ 

ἢ .} 



- παν απ πΦ“πο-ᾷ΄ᾷ- τ 

ΒΑΣΙΛ ἘΠ ὯΝ Α΄. 
κεΦ. ΧΠῚ, 

9. εἰς Γάλγαλα, χαὶ διεσπάρη ὁ ὃ λαὸς αὐτῷ ἀπ᾿ αὐτῇ. Καὶ εἶπε Σαδλ, Προσαγάγετε ὅπως 'χοι- 

το. ἥσω ὁλοχαύτωσιν χαὶ εἰρηνικάς' χαὶ ἀγήνεγκε τὴν ὁλοκαύτωσιν. Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν 

ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν, χαὶ Σαμεὴλ παραγίνεται" χαὶ ἐξῆλϑε Σαὸλ εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ εὐ- 
Ἢ: λογῆσαι αὐτόν. Καὶ εἶπε Σαμουὴλ, Τί πεποίηκας ; χαὶ εἶπε Σαδλ, Ὅτ, εἶδον ὡς διεσπάρη ὃ 

λαὺς ἀπ᾽ ἐμβ, χαὶ σὺ ἃ ΣΕΕΥΘΕ ὡς διετάξω) ἐν τῷ μαέτορίω τῶν ἡμερῶν, χαὶ οἱ ἀλλόφυλοι συν- 

12. ἤχϑησαν εἰς Μαχμᾶς, Καὶ εἶπα, Νὺυν ὙΠΕ" ΗΕ, οἱ ἀλλόφυλοι “ἄρὸς μὲ εἰς Γάλγαλα, χαὶ 

13. τῷ προσώπξ8 τϑ8 Κυρίε οὐκ ἐδεήθην" χαὶ ἐνεχρατευσάμην, χαὶ ἀνήνεγχα τὴν ὁλοχαύτωσιν. Καὶ 

εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαδλ, Μεματαίωταί σοι, ὅτι οὐχ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν μου, ἣν ἐγετείλατό 

14. σοι Κύριος, ὡς γὺν ἡτοίμασε Κύριος τὴν βασιλείαν σα ἐπὶ Ἰσραὴλ ἕως αἰῶνος. Καὶ γῦν ἡ βα- 

σιλεία σδ οὐ ςήσεταί σοι, καὶ ζητήσει Κύριος ἑαυτῷ ἄνθρωπον χατὰ τὴν καρδίαν αὐτδ' χαὶ ἐγ-- 

τελεῖται Κύριος αὐτῷ εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτϑ, ὅτι ἐχ ἐφύλαξας ὅ ὅσα -ἐνετείλατό σοι Κύ- 

ἔπε: Καὶ ἀγέςη Σαμεηλ, χαὶ ἀπηλϑενίέκ, Ταλγάλων" χαὶ τὸ κατάλειμμα τῇ λαβ ἀνέθη ὁ ὀπίσω 

Σαδλ εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω τ λαξ τ πολεμιςϑ: αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Γαλγάλων, εἰς 1τα- 

18. 

τοεὰ, 93. Οοπιρ. διεσπάρη] διέσπαρει 24:-. ἀπ᾽ αὐτ!] επ᾽ πευσάμὴν Οοτς. ϑιαν. Μοΐᾳ. καὶ οὐκ ἐγκρατευσάμενος ὃ ϑίαν, ̓Οῇτος, 
ἄντο 247. ἐνεκρατευσάμην] ἐ ἱνεγκρατευσάμην Οοιηρ. καὶ ἀνήνεγχα] καὶ ἀνήε 

ΙΧ. Καὶ εἶπε Σαδλ] καὶ εἰπε Σαμεηλ ΧΙ. Ἔ οὐκ ἴλϑε (ὸ γεγκα σφόδρα Θεοῖς. κα καὶ δῖαν, Οἴἶτορ. : 
Σαμβηλ εἰς Γάλγαλα; και διεσπαρη ο λᾶος αυτε απ᾿ αυτα" και εἰπε ΧΙΠ. Καὶ εἶπε---Σαὲλ] “11 δαμΐὶ δαπικεῖ Αὐυρ. ὁ πρὸς Σαξλ] 

Σαδλ 93. -Ἔ ελάεπ), πἰῇ ἤλϑεν, ΟΟμυρί. Προσαγάγετε] πρὸσ- α 44) 24ς. προς τὸν Σαδβλ 236,42. τῷ Σανὲλ Ατηι. 1. Ατηγχ. ἘΔ. 
ἀγαγε 121, 244. Προσαγάγετε ὅπως) προσαγάγετέ μοι ὅπως Μεματαίωτα!] μέμαται ((“) ΧΙ. ργᾳηιίς ὅτε Οοπῆίε. Αροῖ. "0. ἃ. 
Οεογρ. ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰρηνικας] ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικάς. Ὁ. 27.  Μεματαίωταί σοι] εἰς ματαιόν ἔςι σοὶ Αἴπι. 1. Αγηχ. ΕΑ. 

Ἀπη. 1. πη. Ε4. ὁλοκαύτωσιν τῆς εἰρἤνης Θεοῖς. καὶ εἰρη!ικάς οεἰς μάταιόν ἐς! σοὶ τᾶτο δῖαν. ΟἸἶτορ. ὅτι ἐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν 

--- ὁλοκαύτωσιν ἴῃ πε ςοπι.} α Ουπὶ ἱπίεγπηθά. 144. . εἰρηνικάς---καὶ μι] πες ομβοά θὶ πιαπάαια Τοπεῖπὶ Φεὶ ἐμὶ Ἅαὶρ, μ5] Κυρις τα Θες 
Σαμεὴλ ἴῃ οοτη. ζε4.] εἰρηνικὰς καὶ ὡς συνετέλεσε ταυτην και Σαμὲηλ σοὺ (πιαγρ. Χ. ᾿ϑῖαν. Μοίᾳ. ) ϑίαν. Οἷἶτορ. α 74.247. τοῦ Κυρίου 
44. καὶ ὶ ἀνήνεγκε] καὶ ἀνήψεγκαν 84, 247. καὶ ἀνήνεγκεν ἔπειτα πϑ Θεξ σε Θεό. ἣν ἐνετείλατο σοι} κα σοι Ἀπ. 1. Αστῃ. Ἐδᾶ. 
Οεοῖρ. τὴν ὁλοκαύτωσιν») α τὴν 24. τὰς ὁλοκαντώσεις Απη. τ. Κύριος 19} ὁ Κύριος Θεογρ. κ 5ιαν. Οὗτος. ὡς νῦν] α νῦν Οομρὶ, 
Ἄπη. Εά. ““" “ς ἧς νὐν--βασιλείαν σου] εἰ οὐκ ἐποίησας τᾶτο, τῷ νὺν ἐςερέωσε Κύριος. 

ΟΣ, Καὶ ἐγένετο---ὁλοκαύτωσιν] λ 246, 247.. ον ετὲ- τὴν βασιλείαν σου δῖαν. Οἷἶτορ. φεοά (΄ ποη γε  72:, ζανε παπε ργιδρας 

λεσιν 24ς. ἀναφέρων] αῖ21. ἀναφέρην (ἄς) 24ς. ἀναφέρων ταρῖε! Τρολείπως τερπμης πμιπε Μ Οἱᾳ. ὡς νυν---ἕως αἰῶνος} Οκνενιαάπεος 
τὴν ὁλοκαύτωσιν] ἀναφέρειν τὰς ὁλοκαυτώσεις. Αὐ. 1. Αἴπ)η. ΕἘά. αὄμμι πηπς ραγανεγαί Τονσιίπως τερπωηὶ ἐμπηε ὠΐχμε ἱπ δήέγπμπε {ρῈΓ 

καὶ Σαμϑεὴλ] και δὲ Σαμδηλ. 123. καὶ Σαμδὴλ ΒΘ ΝΕ αν και -“Παεῖ, Αὺρ. ἡτοίμασε) ἡτοιμᾶσεν ἂν 82, 93) 123. Οοἴηρί. ητοὶ- 

ιδὰ Σαμπεηλ πσαρεγένετο 109. 82, 93. 1ο8. ΟΟΠΙΡ]. 8ϊ4ν: Μοΐίᾳ.. ἤς, μασεν σοι 121, 24. Κύριος 25], τοϑ, 247). Οοπηρὶ. ὁ Κυριος 
ἰῇ Σαμοὴλ, ϑίαν. Οἴτος. τοαρεγίνετο Σαμεὴλ Αττῃ. 1. πω. Ἐά. 123. ἐπὶ Ἰσραὴλ] εν Ισραηλ 247. ἐπὶ Ἰσραὴλ ἕως αἰῶνος] 
καὶ ἰδὲ Σαμοὲλ παραγίνεται Οεοτρ. παραγίνεται) παρεγένετο «εὡς αιωνος ἐπὶ Ισραηλ 11, Χ, ΧΙ, ςό, 645) 110) 121) 144) 336, 345, 
βάς. παραγίνεται" καὶ ἐξῆλϑε Σαὰδλῃ, 1τΆ44. ἐξηλϑε Σαοὺλ] 244, λ4ς, 246. (αῖ. Νῖς.. Ν 

Τι. Θεοῖς. δῖαν. εἰς ἀπάντησιν Ἀ..} εἰς ἀπάντησιν αὐτὰ ΧΙ, ΧΙΝν. Καὶ νῦν---τήσεταί ( σαι] ἀλλὰ νὺν μὴ ςήσεται ἡ βασιλεία σα 
ον τῷ 123.) 436. (αἵ. ΝΊς, εἰς ὑπαντησιν αὐτῷ 247. αὐτῷ] τῷ Σα- Αγπι. τ. στη. Ἐά. οὐ ςήσεταί σοι] α σοι 11, ΧΙ, 44, ςό, γι1, 74, 

μδὴηλ 82. Οοιηρὶ. τὰ Σαμδηλ 93ν το. εὐλογῆσαι αὐτόν] ῥτξ- 8; 93. Ἰοῦς τοβ,. 120, 1219) 134) 24) 247. Οοπηρὶ. δ[αν. Οἶτος. 
ποῖϊτ, τὰ Οοπρὶ. καὶ (φητήσει] ἐζήτησε γὰρ τραῖρ. ἃ Ρτΐηι. τὶ. 93. καὶ ζητήση 26ς, 

. ΣΙ. Καὶ εἶπε Σαμεὴλ] -Ἐ προς Σαιλ 24). ΤΙ πεποίηκας) τι Κύριος ἑαυτῷ} αὐτῳ Κυριος ΧΙ, ΤΥ. 44; 245. Τεοάοτει, Ο. 28. ἱπ 
ἐποιήσας ἡμῖν 195) 1ο8. τι ἐποιῆσας 82, 93. Οοπιρὶ. τί τᾶτο πεποι- 1 Ἀερ. Αττὰ. 1. Ασττῃ. Ε4. θοῦ. Κύριος αὐτὼ γ4. κ ἑαυτῷ ϑίαν, 
ἧχκας Θεοτρ. δίαν. καὶ εἶπε Σαὰδλ] καὶ εἰπε Σαμεηλ 4. Ὅτι Οἴἶτορ. ἑαυτῷ “καρδίαν αὐτῷ κατα τὴν καρδιαν αὐτῇ ἀνϑρωπον 
εἶδον] διοτι εἰδὸν 82, 937) 1ο8. ΟοπΊρ!. α ὅτι Θεοτρ. 81αν. ὡς δι- 4246. ἑαυτῷ---καὶ ἐντ.} εν τω ανϑρωπὼ τατω κατὰ τὴν καρδιαν αν- 
ἱσπᾶρη] οτι διεσπαρη τό, γ1, 82, τοϑ, 246, 247. Οοπιρὶ. ὡς δι- τῶν ἐντ. ἀεϊεῖα, εἴ πῃ πιᾶγρ. εδάδπιὶ 408 ἱπ Εά4. 12:. ἄνθρωπον] 
ἐσπάρη ὁ λαὸς] οτι ο λᾶος διεσπάρη 93. διεσπάρη ὁ λαὸς ἀπ᾽ ἐμ] ἄνῶν,((ς) 242. ἄνδρα Αττη. τ. Ατην. ἘΔ, Οεοῦρ. καρδίαν αὐτῷ] 
εδιεσπαρει λᾶος μα 236. ὁ ὁ λαὸς] ο λαὸς μου 1235 144. λαός μου καρδίαν αὐτῇ ΤἼεοάοτεῖ. ]. οἶϊ. καὶ ἐντελεῖται] καὶ ἐντελεῖ ΤΒεο- 

'Οδι. Νίς. ἀπ᾽ ἐμξ] ἐπ᾿ ἐμῷ ΑΙά. παρεγένου] τταραγεινου Χ, ἀοτεῖ. Ἰ. οἶϊ, καὶ ἐνετείλατο ϑίαν. Οἴἶτορ. Κύριος αὐτῷ] ΤΥ. ΧΙ, 
παρέγινε 71. παραγίνε ([ς) τοϑ. ὡς διετάξω--- ἡμερῶν) ἐν τω 82, τοβϑ. ΟΟΠΊΡΙ. 5[αν. α αὐτῳ 44) 74. 1ού, 120, 134) 247. αὐτὸν 
μαρτυριω τῶν ἡμέρων ὡς διεταξας το, 82, τοϑ. (ὐοπιρί. ἔς, ἔπε εν, 93. Κύριος ῬὙΠεοάοτεί. ]. οἴ. κ Κύριος ΑπΏ. 1. Αγπὶ. ΕἘά. αὐτῷ ὁ Κύ- 

«“διετάξω] διεταζατο 436. διεταξέν. (πιλῃ. τες. ἐδοῖϊς διεταξεμεν, ξ, νος ριος Οδοσξ. εἰς ἀρχον]α] εὲ ἱπ ργἱπείρενα Αὰγ, ἄρχονῖα εἶναι δῖαν. 
Ἰυῖς διεταξαμεν.) 242. ἐν τῷ μαρτυρίῳ] ἐν τῷ καιρῷ ϑίαν. Οἰἶτορ. "λαὸν αὐτ8} λαὸν αὐτῇἪ ὙΓΒεοάοτεῖ. 1. οἷ. ὅσα ἐνετείλατο] οτι ἐνετει- 

τῶν ἡμερῶν] α Θεοῖς. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι] κα οἱ 244. οἱ δὲ ἀλλόφυ. λατο 1]. τὸ ἔνταλμα ὃ ἐνετείλατο δῖαν. Οἰἶτορ. Κύριος υἱι.} ὃ 
«λοι Οδοῖρ. δῖαν. εἰς Μαχμὰς] ἐν Μαχμας ΧΙ, ςό, γ1, 24, Κύριος Οογνὶ. 
246. εν Μαχεμας (τι. Πιρεηοήρίο Μαχμας, 488 ἐπχεηάβεο οοα- ΧΥ͂. ἀνίςη] ἐξηλϑε 247). ἀναςὰς ϑ8ῖαν. Οἶτορ. καὶ ἀπῆλθεν] 
᾿φὶείτυς εὔαπι π᾿ ῥγαοοδεπεδιις ἐξ {84. ῥργαεῖεγ ζοπι. 25) 23. Ὁδ] ἰεαῷφ, καὶ ἐπορευϑὴ 19. κα καὶ ϑίαν. Οἴἶτος. ἐκ Γαλγάλων 15] ἐκ Γαλ-᾿ 
Μαχεμας.) 242. εν ΜΑΧΡΙΡΟΣ “36... Μαχμὰς] Μαχεμας Χ. σγαλων εἰς οδον αυτε Χ, ΧΙ, 29, 44. 56, 64, γι, 929 τού, 119, 120, 
-Μαχμὰν Οεοτᾷ. 134) 144) 2445. 2455) 246. ΑἸά. (αἴ. Νῖς. 8[4ν. Μοίᾳ. ἔς, πη τὴν 

ΧΙ. Καὶ εἶπα] Νῦν εἶπα Οεοτξ. εἶπα] εἰπὸν 44,93, τοΒβ, οδὸν, 19, 74» 82, 93. 1τοΒ. εν Γαλγαλοις εἰς οδὸν αὐτῷ ζῶ, 121) 242, 

24). Οοπρ. Νῦν καταξήσονται] νυν κατάξητωσαν 24ς. ὑτ- 247. ἔν Γαλγαλων εἰς οδὸν αὐτε 436. ἐκ Γαλγάλων ὁδὸν αὐτῇξ 
Ἔχηῖτι, ὅτι Απη. 1. Ασπι. Ἐά. Νὺν καταῦ. οἱ ἀλλόφ.] οἱ ἀλλόφυλοι Ατπι. 1. Αγηι. ΕΔ, Οθογρ. δῖαν. Οὗἶγορ.0 ἐκ Γαλγάλων" καὶ] ἐκ 
᾿καταβήσονται Θεοτς. οἱ ἀλλόφυλοι γὺν καταξήσονται 814ν. Οὗτος. Γαλγαλων εἰς οδον αντα Π. καὶ τὸ καταλειμμα---τῷ πολεμις] 

οἱ ἀλλόφυλοι πρὸς μὲ] τρος με οι ἀλλοφυλοι 121,36, 242. Ολι. Νίς. υποῖβ ἱποίυάϊς Ατπι. Ε4. καὶ τὸ κατάλειμμα---ἐκ Γαλγάλων 29] 

πρὸς μὲ] ἐπ’ ἐμὲ 82, 93: Απη. τ. Ατπι. ἙἘά. εἰς Γαλγαλα] ἐν κ οἰπὶ ἰηϊεττηεά, (οτηρὶ. καὶ τὸ κατάλειμμα τὰ λα] σἰ γεϊϊφιΐ 

Γαλγαλοις 247. καὶ τὰ 5 προσώπε-- -ἰδεήϑ:»} καὶ ἐδεηϑὴν τῇ τροσ- ρορωϊϊ Ψεῖ. 1αϊ. εχ Μ5. (στρ. καὶ τῷ κατάλειμματα ΤΕ ΛΔ ἱἐδρῶπα 
'ωπε Κυριε 44. ἸΣ τοροσώπε ΤΣ Κυρίᾳ} τὸ προσωπον Κυριξς 24). ΑΙ. 1. χα! καταλείμματα τὸἪ λα Ατῃ. Εα. και οἱ καταλειφϑνν- 

«15 5. Κυρίᾳ} τα Χ, ΧΙ, 64, 937) 108, 144,.236, 242, 2447γ24ς. (οπρὶ. τες λαοὶ Θεοτρ. ἀνέθη] απηλϑὲν 64: 92. ( 19- Τυρετίογ ἱρῖ.) ὠνέδη- 
Οἷς. Νίς. καὶ ὶ ἐνεκρατευσάμην} ἀλλα ενεκρατευσαμην ἢ 82. ἀλλα σαν Αἴ. τ. Απη. Εά. Θδοῦρ. ὀπίσω Σαὲλ] ὀπίσωιως Σαδλ Α]ά, 

“νεγκρατευσαμὴν (τηδτε.. ἃ ρεπι. τη. ἀλλα ἀνέσχον) 93. καὶ ἐκ ἔκεκρα- εἰς ὠπάντησιν--- εἷς Γαδαὼ Βενιαμὶν) οὐνίαπι ρορο, φεῖ ἐχρερκαδαπὲ ξοι 

ῥα τὰ ξυξιωο, 



“ Νις. 

ΒΑΣΞΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕ ᾧ. ΧΙΠ, 

δαὰ Βενιαμὶν, χαὶ ἐπεσχέψατο Σαδλ τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ αὐτῇ ὡς ἑξαχοσίους ἄνδρας. 

Καὶ Σαδλ' χαὶ ᾿Ιωνάϑαν υἱὸς αὐτῷ χαὶ ὁ λαὸς οἷ. εὑρεϑέντες μετ᾽ αὐτῶν ἐχάσισαν ἐν Γαξαὰ Βε-- τ6.Ψ 

για μὲν, γχαὶ ἔχλαιον, 'καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβεδλήκεισαν ἐ ἐν Μαχμᾶς. Καὶ ἐξηλϑε διαφϑείρων 

ἐξ ἄγρϑ ἀλλοφύλων τρισὶν. ἀρχαῖς" Ἵ ἀρχὴ ή μία ἐπιξλέπουσα ὁδὸν Γοφερὰ ἐπὶ γῆν Σωγάλ. 

Καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιξλέπουσα ὁδὸν Βαιϑωρών" χαὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιξδλέπασα ὁδὸν Γαΐξαὲ τὴν 

εἰσχύπ]εσαν ἐπὶ Γαὶ τὴν Σαξίμ. Καὶ τέχτων σιδήρου ἔχ εὑρίσκετο ἐν πιάσῃ γῆ Ἰσραῆλ, ὅτι 

εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι, Μὴ ποιήσωσιν οἱ Ἑξδραῖοι δομφαίαν χαὶ δόρυ. Καὶ ἀὐξέθαινον πᾶς Ἰσραὴλ 
“"») ΄ ε ““.- κ΄ νΝῪ “ 2. ω ἌΣ χὰ τ 

εἰς γῆν ἀλλοφύλων χαλκεύειν ἕχαςος τὸ ϑέριφρον αὐτῇ χαὶ τὸ σχεῦος αὐτδ, χαὶ ἐχάςος τὴν ἀξί- 

νην αὐτῷ χαὶ τὸ δρέπανον αὐτϑ. 

φόπίεηες ἐς Οαἱραία πα Οαὖασα, ἰκ εοἶϊε Βεπίανία εἴ, Ἰιαῖ. εχ Μ5. 
Τοῦ. εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω τῷ λαδ] εἰς ἀπαϑϊησιν αὐτὰ καὶ τὰ 

λαϑ 44. ἀπάντησιν) υπανίησιν 247. 
μ"68]} τῷ τσολεμιςξ λας Αὐτη..1. Απῃ. Εά. 
μιςϑ" αὐτῶν] πολεμιςε αὐτὰ 247. αὐχῶν αιῆων δὲ 6, 82, 93. 108, 

246. πααρα γενομένων τπαραγινομένων Χ,, 44, ςό, τού, 134. ΑἸά, 
ἐκ Γαλγάλων 21 ἐν Γαλγαλοις ς29 121. εν Γαλγαλὼν 436. λ 247. 
ἐν Γαλγάλων εἰς Γαδαὰ Βενιαμὶν] εἰς Γαδαα βενον Βενιαμιν ἐκ Γαλ- 
γαλων 19, 93» τοϑ. ἤς, ηἰῇ Βενιαμειν, 82. εἰς Γαξαὰ]) εἰς Γαξεὲ 
121. εἰς βενὸν Οοπρ. εἰς Γαδαὰ ἼΔΕ: εἰς Γαξὰ -Βενιαμὲν 
(ἔς ἱπ σοπη. 164.) Οθογρ. εἰς τάξιν (,βαμίοπενα) Βενιαμὶν ὅν. Οἤϊτοσ. 
ἐν. Γαξαὰ Βενιαμὶν ϑαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπεσκέψατο) α καὶ Αγ. τ 

Ἄτην. ΕἘά.  Σαὲλ “"-- ἄνδρας. Καὶ] ἀεπάετγδηΐυγ. 5336. τὸν 

λαὸν--Καὶ Σαδλὶ ἴῃ ζοτη. ἴ64.] α οἰπὶ ἱπτειτηεά, 242. τὸν εὑρεϑέν- 
τα] 247. ὡς ἑξακοσίας} ὠσει εξακοσιες 247. 
ΧΙ. Καὶ Σαοὺλ καὶ Ἰωναϑαν)] Σαὲλ δὲ καὶ Ὀνάϑαν βίαν. 
(Οἴτορ. . Σαὲλ καὶ] α 44 Ἰωνάϑαν] Ἰωνὼϑ' ὁ (ῆς) 82. υἱὸς 

αὐτῇ} ὁ νιος αὐΐκ Χ, ΧΙ, 71,939 123) 536, 345, 2445 346, 241. (Α(. 
“μετ' ἄντα 64. ὁ νιος αὐτῇ μετ᾽ αὖτα (τι. εχ επχεπά.) 144. 

ὁ λαὸς οἱ εὑρεϑέντες] ὁ λαος καὶ οἱ εὐρεϑεντες 11, 74; τῶι, 134. λο 
λαος 44, 120. ὁ λᾶος καὶ οἱ εὑρέντες 24ζὡ. μετ᾽ αὐτῶν ἐκάϑισαν! 
μετ᾽ αὐΐα ἐκαϑισαν ΧΙ, 24ς. Οεοτρ. ἐκαϑισαν---ἔκλαιον] ἐν Γα- 
Ὦχα τοῖς Βενιάμιν ἐκαϑέισαν καὶ ἔκλαιον 19, 1ο8.. ἢς, πἰῇ τῆς Βενια- 

“μεν, 82. ἔς, πἰῇ τῆς Βεγιάμιν, 93. ἐν Γαξδαὼ Βενιαμὶν] ἐν τάξει 
“Βενιαμὶν ϑῖαν. Οἶορ.. Γαξαα] Γαβεε 11], 64, (92. εἰ ἢς ἴῃ 164. 
στρ» (121. ἰὰὰ {επηρετ) 144, 236, 242. καὶ ἔκλαιον] α Οοπιρί. 
Ασπι. τ. Αση). Ἐά. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι] οἱ δὲ ἀλλόφυλοι '8ϊλν. ΜΜοί. 

“πταρεμιξεδλήχεισαν] παρεμξδεδλεικεσαν 242. οὐ ων ωνω Αἰά. 
ἐν Μαχμας] εἰς Μαχεμας 11, Χ, “36, 242. 

ΧΥΙ]. Καὶ ἐξῆλθε] καὶ εξηλϑον 347. Οογρ. Καὶ ἐξίλϑετ 
᾿ἀρχαῖ,] καὶ ἐξῆλθον τρεῖς ἀρχαὶ τῶν ὠλλοφύλων διαφϑείρουσαι τοὺς 
ἀἰγρές δῖαν. Οἷἶτορ.. διαφθείρων] διαφϑειραι γι. διαφϑέειροντες 

247. Ὀεοῖξ. ἐξ ἀγρἉ] ἐκ παρεμξολης τπᾶτρ. Χ. εκ τῆς παρεμξο- 
λης 93: ἀλλοφύλων] των αλλοφυλων 93- ΑΥΠ1. 1. Αγῃνν ΕἘά, τρι- 
σὶν] ἡ τριτη ({εὰ ἰερεπάμηι. νἱἀεῖυγ, ἡ πρώτη, αυοά τείεγεπάυπι εἴξι δά 
Ρἴοχίηης 1Ἐιιεη5 ἡ ἀρχη ἡ μια.) τιᾶγρ. Χ, εν τρισὶν 10, 93, 108, 1523. 
Οοπιρί. Ατ,. 1. Αττη. Εά, ὠρχαῖς] ροΐξ ἀρχαῖς εξ μος ἤφῃυπι 
{: Ὁ «]. τη. εἴ 'π τηδῦρ. ἂς “3 ὑπ ΠΜΗΦΗΣ βεγξεύαι οοπίτα Ἐρήναἰἷπι σά 
ἐσυτᾶνη δακλὶς, τοῦ. ἡ ' ἀρχὴ] ἡ ἡ δὲ ἃ ἀρχὴ δῖαν. Οἴἶτορ. ἡ μία] 

ἡ δευτερα (ἔ. τὰ ἡ μια ῥτίυβ ἴῃ σοπιπΊατε (δαπεπιὶ Ρεττὶπεῖ.} πηᾶτρ, Χ. 
ἐπιδλέπουσα] ἐπέδλεπεν Αγηγ, 1. τη. Εά4, ἐπορεύϑη δῖαν. Οἴτορ. 
ὁδὸν---καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία 25 ἴῃ σοί. 1ε4.]. οὐπὶ ἱπίεττηθά, 242. 
ὁδὸν---τὴν εἰσκύπ]ουσαν ἴῃ οοπὶ. πᾳ} οὗον Γχξαε τὴν εἰσχυπίουσαν, 
Ομ 5 πιά, 44. ὁδὸν Γοφερὰ] εἰς ὁδὸν᾽ Οπερὰ Απῃ. 1. εἰ ἴυς, 
Ἀπῃ. Εὰ. εἰς τὴν ὁδὸν Ὀπερὰ (οὐά. δεγρὶϊ ἀυο. ὁδὸν Σοπὶρ Οεοις. 
ὁδὸν Γοϑερὼ δῖαν. Οἴτορ. Γοφερὰ} τὰ Οφρα 24). ἐπὶ γῆν] 
πηγὴν τηᾶγρ. Χ. ἐπι ι πηγὴν 82, 93. ἔπι τὴν γὴν 1οϑ. (οτῃρὶ. ΑΙ, 
ἐπι γὴς 24ξ. ἰπὶ γὴν Σωγαλ] ἐπι τὴν Σωγαλ 11, 64, 144. ἐπι 
τὴν Σωγὰρ 244. επι τὴν Σναλ 247. εἰς πηγὴν Σογώλ Αττῃ. 1. 4}}}- 
406. Αττη. Εά, ἐν σήγῃ Σωγάλ Οοάά. 8ετρῇ ἄυσο. Σωγαάλ] Σω- 
δαλ γ4, τού, 120, 134. Αἰά, Σωοοώλ (ἀιδ, δὴ Σωοόλ) Θεοῖς. 
᾿Σωνάλ δῖαν. 

ΧΥΗΙ. Καὶ ἡ ἡ ἀρχῆι “τ Βαιϑωρών) α συ Ἰπίετπηεά. τοῦ, “26. 
Καὶ καὶ ἀρχὴ ἡ μία 19} καὶ ἡ μια ἀρχῃ ΤΠ, τῶι. καὶ ἡ ἀρχὴ δευτερα 
19. καὶ ἀρχὴ ἡ μία Οοπιρί. ἡ μία 15] ἡ δευτερα 82, 92, 93, τοϑ, 
(τι9. δεντερα [ἀρεγίορι.) 144. 8ῖαν. Οἴἶτορ. ἐπιθλέπεσα ὁδὸν 

- Βαιϑωρών] εἰς ὁδὸν ἐπέδλεπε Βοϑόρ Ατῃη. τ, ἐν ὁδὼ ἣ ἐπέδλεπεν εἰς 
' Βοϑορόν Ατη). Εά. ἐπορεύθη ὁδὸν Βεϑόρ 81αν. Οἴτορ. ὁδὸν Βαιϑω- 
ρών] εἰς ὁδὸν Οὐεπώρ Ορογρ. Βαιϑωρών) Βεϑώωρων γ4. καὶ ϑώρων 
((.) 8... ἡ μία 25] ἡὶ τριτὴ (τυᾶτρ. Χ.) 82, 95, 93, το, (119. 

΄ φῴ ᾿ φᾷ 

ὀπίσω τ λαξ τὰ πολε- 

Α ὀπίσω ϑίαν. “τολε- 

. Γαξαὲ] εἰς ὁδὸν ἐπέδλεπεν εἰς Γαδαὲ Ατηλ. 1. 

᾿ δαὲ} ἐπι τὴν Γαξαα 10, 93. 108. 

.93) 236, 247. (δι. Νῖο. 

τῇ γὴ ΧΙ, ὅ4, 93» 1οβ, 123) 1445) 236, 442. (οπιρί. (αἵ. Νῖς. 

24ς.. 

“Ῥεηϊτι8 οοτγοίᾳ 74. 

, 5ῖαν. 

Καὶ ἦν ὁ τρυγητὸς ἕτοιμος τῇ σερίζειν" τὰ δὲ σχεύη ἦν τρεῖς 

ἐπιδλέπεσα ὁδὸν ἐριτὴ ΤρεΠοἶρι.) 144. δίαν, Οὗτος. τριγή 19. 

εἰς Γαξαὲ Ατῃ). Ἑά. ὁδὸν Γα- 

. ὁδὸν Γαξαὶ--Σαξ μ] ἐπὶ τῆν 

Γαιξαα τὴν ἐκκυπίουσαν ἐπι γαιαν τὴν Σαδαειν 824. Γαᾷξαὲ] Γαξεε 
ἢ, Χ, 29, ςό, 64, γι, (74, τού. ἱϊα σοπι. ς. ΞΡ. χίν.) 120, 123, 134, 

144, 436, 242, 24ς, (246. ἢς ἱπῆτ4.) 447. Αἰὰ. (Αι. Νίο. Ιαξειν 121. 

Γαξαα (ῆς ἱπῆ4) 144. . Γαξὲλ Οοπιρ!. Γαξαὸν Θεοτρ. τὴν εἰσ- 
κύπίεσαν---Σαξίμ] ἐπὶ τὴν κοιλάδα τῶν δορκάϑων ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐπὶ τη- 
'ἡὴν Σαδέμ, 8ῖαν. Οἶτορ.. εἰδκύπ]ουσαν] εκκυπίεσαν Χ, ΧΙ, 19) 29), 
ς6, 645 71, 925) 93; 1οϑ, 123) 144. Οομρὶ. ΑΙ4Δ. εγκυπίουσαν 244. 
ἐχκοπίεσαν 24ς. ἐπὶ Γαὶ τὴν Σαδίμ] ἐπι γαιαν τὴν Σαδαῖν 10, 
1ο8. ἐπὶ Γὲ τὴν Σαξειμ 29. αἱ πηγαι τὴν Σαξιω τὴν ἐρῆμον τοῦ; 
ἐπὶ Γαξεε τὴ Σαξεῖν 121. ἐν τὴ κοιλαδὶ τῶν δοιὰ τῇ ἐρημῶ πηιῶτρ. ἃ 
Ῥήπι. πι. 93.: ἐπι: γαιαν τὰ Σαλημ τὴν ἐπὶ τὴν ἐρῆμον 547. ἐπὶ Γαὶ 
"Σαπαὶν τῆς ἐρήμου Ατη,. 1. εἰς Γαὶ Σαξαῖν τῆς ἐρήμου Αττη. Ἑά. 
«πρὸς Γαὶ τὴν Σαξὶμ (8ατυὶπι) τῆς ἐρήμου Ὅεοτς. ἐπὶ Γαϊσαξὶμ τῆς 
ἐρήμου δ5ϊαν. Μοίᾳ. Γαὶ] Γααν 93. Γαὶ 242, “4:ς.-. Οὐηρὶ. 
Σαξίμ)] Σαμειν 11. Σαμειμ Χ. -Ἐ τὴν ἐρῆμον 44, 74. 134. ΑΙά, 

"Σαβειν 64, 2447524ς. Σαβαὶν οα. Σαξαειν 93: Σαξιθ τὴν ἐρημον 
120. Σαξεῖμ 123. 242. (καῖ. Νῖς.. Σαξαὶν τὴν τς Οοιιρί.. Σὰ- 
δεὶμ τὴν ἔρημον ΑΙεχ. 

ΧΙΧ. Καὶ τέκτων] τέκτων δὲ Οεοτρ. 
᾿ πυρισχετο 24ς. 

ἐπορεύϑη ὁδῷ Γαξαὲ 8ϊαν. Οἶτορ. 

εὑρίσκετο] ηυρίσκετο ΧΙ, 
ἐν σάσῃ γ}} ἐν πασῃ 

Μὴ ποιήσω- 
[ΑἩ τσοιησουσὶν 

ῥομφαίαν} 

᾿ῥομφαίαν---χαλκεύειν ἱποϊυῖ, νεγ. 20.1 (οπρίιγα οἱξ 
καὶ δόρυ] καὶ δορατα Χ. 8ἷαν. 

ΧΧ. Καὶ κατέξαινον] καὶ κατέξενε ((ς) 19. 
93» 1οΆ, 247. (οπιρὶ. 

ὅτι εἶπον] οτι εἶπαν Χ, ΧΙ, 242, 54ς, 246. (αἱ. Νῖς. 
σιν} μηποτε ποιήσωσιν (82. εχ επιεπὰ.) 93. (οπιρὶ. 

οἱ Ἑθραϊοι] α 9ι γᾳ, 226, 242. (δι. Νίς. 
ρομφαιας 247. 

και καϊεδαινεν 82, 
«ἂς Ἰσραὴλ] πάντες Ἰσραηλῖται Αγ. :.Ἅ 

.Ατπι Εά. τᾶντες ἄνδρες Ἰσραὴλ Οεοτρ. ᾿ πάντες υἱοὶ Ἰσραὴλ ϑἷαν. 

"εἰς γὴν --ϑέριγρον] λ 246. εἰς γὴν ἀλλοφύλων] εἰς τόπον τῶν ἀλλο- 
φύλων Οεογρ. εἰς ἀλλοφύλους ϑῖαν. Οἴτορ. ἀλλοφύλω») αλλο- 
τον 24ς. χαλκεύειν] χαλκεύην ((:). 24ς. χαλκεύειν ἕκαςος 

τὸ ϑέριρρον᾽ αὐτΒ] ξαῤτγίεανὶ εἰπε γωΐχεο πιοβονίποι Ἴ νὴ 5γγ. Βαυ- Ηεργ. 
ἕκαςος]. εἷς ἑκαξος 44) γ4) τού, 15, 134. ΑἸά. ἕκαςος---αἀξίνην 
αὐτῷ} ἕκαςὸς την αξινὴν αὐτῇ καὶ τὸ ϑεριςήριον αὐτῷ καὶ τὸ σκευὸς 
ἄντὰ 243. τὸ ϑέριςρον} το ϑεριξήριον Χ, 29, 44: τό, 64, 74, 82, 
(92. 24. πιᾶγρ. ἄροτρον.) 93, τού, τοβ, 120, 134, 144, 344. Οοιρὶ. 
-ΑἸά. ΑἸοχ. 

.  εογν.. 
«Ἄγ. Εά, 

᾿ΤΉΆΓΡ. Χ, 

τῷ 25] αὐτῷ Ατης τ. Ατῃ. Ἑὰ. σαν. 

ϑεριρηριον γι! τὸ ϑέριρρον αὐτῷ} αὐτῷ τὸ ϑέριςρον 
αὖτ τὰ ϑίριρρα ϑίαν. αὐτῇ 1.44. αὐτῷ Ατπι. τ. 

αὐτὰ ιὅ, 2᾿, 3", 42] αὐτῷ ΑΙεχ.. τὸ σχεὺος] ἄροτρον 
τὰ σκεύη ϑ8ῖαν. σκεῦος] ὑνίον ν βἱο. τπᾶγρ. 56. 

αὐτῶν Οεοτρ. ἕκαςος τὴν 

τὴν ἀξίνην αὐτῷ} τὰς ἀξίνας αὐτῇ 
αὐτὰ 4“. εἰ 4.1 αὐτῷ Ατηι. 1. Ασπι. Εά4, Οθοσρ. 

δρέπανον αὐτῷ} α 144. καὶ τὰ δρίπανα αὐτῇ αν. 
18] α αὐτὰ 44. 

ΧΧΙ. Καὶ ἡν---ϑερίζειν] Ἐναῖφιε νἱπάρηιὶα βαναία : ει [,Αἵ. εχ 
Μϑ5. Θεω. Καὶ ἡμδλύνϑησαν πάντα σκεύη ἐν τῷ καιρῷ τὸ ἃ ϑερισμᾷ 
Οεογρ. δν, Μοίᾳ. καὶ ὶ ἡμθλύνϑησαν πᾶσαι ἑτοιμασίαι ἕν τῷ καὶ- 
ρὼ τῷξ ϑερισμιξ δίαν. Οἰἶτγορ. τὰ δὲ σκεύη] εἰς δὲ τὰ σκενὴ 82. 
λ δὲ τ21. οἰ απι δὲ {ρρίεῖ. πιδη. τες. 144. καὶ τὰ σκευὴ 247. 
τῶ δὲ σκεύη ἦν] εἰς δὲ τα σκευὴ ἦσαν 10, 93. τοβ. ΟοπηΡΪ. τῷ δὲ 

ἀξίνην αὐτῇ} τὴν αξινην γι. 
καὶ τὸ 

ἐὐω αὖ- 

. σχεύη ἣν δος. δὰ ἤπ. ςοαι.] να α αμήσπε ἐγαπί γίδες βεϊὶς ἐπ ὀίάζεπίοσα, εἰ 

 κεώτενι, εἰ ζαΐκ ἐπ μὠβαπιίαπε ἐγ εἰς. Ν εῖ. Τιαῖ. εχ Μ9. Οεγη). 
Ἁ 

τὰ 
ᾶ ͵ὔ ᾽ ὶ λ Ν ἐξα 

δὲ σκεύη ἥν τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα) καὶ τὰ σκεύη γ σίκλοι ἦσαν 
Ἅ Ἧ μ“ Ὁ ΄ 

.Ἀπω. 1. καὶ τῶ σκεύη τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα ἦσαν Ατι. Εά. 

αὐ. 

17. 

18. 

φῷ [ω 4 

ἐν τῇ ὁδῷ ἢ ἐπέδλεπεν 
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42. σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ ἀξίνη χαὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόςασις ἦν ἡ αὐτή. Καὶ ἐγενήϑη ἐν ταῖς 

΄ 9 ΄ ἽΝ 5» ε “4 : ΄ “ι, ρου.» Ν 
ἡμέραις τὰ ππολέμ Μαχμᾶς, καὶ ὃχ εὑρέϑη ῥομφαία χαὶ δόρυ ἐν χειρὶ πταντὸς τ λὰδ τῇ μετὰ 

Ν μν Ν) 7 : 7 " ρ ᾽ ς "Ὁ δῶ 

Σαδλ χαὶ μετὰ Ιωνάϑαν" χαὶ εὑρέθη τῷ Σαδλ χαὶ τῷ Ἰωνάθαν υἱῷ αὐτξ. 

ὑποςάσεως τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ “πέραν Μαχμάς. 
-ν- 

Καὶ ἐξηλνεν ἐξ 

»;᾽ .:ε ἢ» 45» ΄ :  ο ρο 2 " ΚΑῚ γίνεται ἡ ἡμέρα, καὶ εἶπεν ᾿Ιωγάϑαν υἱὸς Σαδλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σχεύη αὐτῷ, 
Δεῦρο, καὶ διαξῶμεν εἰς Μεσσὰδξ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν ἐχείγῳ: χαὶ τῷ πατρὶ αὖτξ΄ 

Καὶ Σαδλ ἐχάϑητο ἐπ᾽ ἄχρου τῷ βενᾷ ὑπὸ τὴν ἑοᾶὰν τὴν ἐν Μαγδῶν, χαὶ ἦσαν 

,. μετ᾽ αὐτῇ ὡς ἑξαχόσιοι ἄνδρες... Καὶ ᾿Αχιὰ υἱὸς ᾿Αχιτὼδ ἀδελφδ ᾿Ιωχαδὴδ' υἱξ Φινεὲς υἷδ Ἡλὶ 

ἱερεὺς τ Θεᾶ ἐν Σηλὼμ αἴρων ἐφέδ' χαὶ ὁ λαὸς οὐχ ἤδει ὅτι ππεπόρευται ᾿Ιωνάϑαν. 

οὐχ ἀπήγί[ειλε. 

Καὶ ἀνα-- 
τὰκ [4 ’ ΄’ ᾽’ ρ 

μέσον τῆς διαξάσεως οὗ ἐζήτει ᾿Ιωνάϑαν διαξῆναι εἰς τὴν ὑπόςασιν. τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ὀδοὺς 

ἐἰξίναι καὶ δρέπανα" ἡ δὲ διόρϑωσις αὐτῶν οὐκ ἥν ϑ:λαν. εἷς τὸν 
ὀδόντα] εἰς τὸ ἀροτρον τηᾶζρ. ἃ Ῥεΐπι. πη. 93. τῇ ἀξίνη καὶ] αὶ 44. 
χα 236.Ἡ. ἀξινῃ} αξεινη 93. τῷ δρεπάνῳ] τὴ δρεπανω “36. 
τή δρεπανη 242. ὑπόρασις} ῥταεπιῖίε, καὶ τε κατορϑωσαι τὸ βε- 
κέντρον 10, 82) 93, 1ο8. Οομαρί. καὶ ὑπογασις 29. ἢ αὐτή], ἡ 10; 
244. αὐτὴ (0) 82. ΝΝ 

ΧΧΊΙ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 82, 93) 108. Οοπιρ. ἐἔν 
ταῖς ἡμέραις} ἐν ταις Ἡμέραις εχειναις ζ2, 436, 242. Μαχμὰς] 

Μαχεμας (ἔς ἱπτα) Χ. Μαχαιμᾶς (ἢς ἱπῆι) 121. ἐν Μαχμας 

247. α Οορὶ. ὃς ἐν Μαχμῶᾶς Ατῖι. τ. Ασπι. Ἐὰ. Μαχὰμς (ἄς 
ἴῃ οοῃν. ἴ64.) Θεοῖς. καὶ ἐχ εὐρέϑη] α καὶ 82. 51ν. Οἴἶτορ. καὶ 
Ἐκ ἦν Οοοῦσ. καὶ ϑόρυ) ἢ δόρυ 44. ἐν χειρὶ} ἐν χερσὶ ϑ8[αν. 
τῷ λα] 93. τὰ μετὰ] α τὰ 44- τὰ μετὰ Σαὰλ’--Ἰωνάϑαν 29] 
ἀυρ οὶ μέτα εγϑίο οτηϊταπίυγ ἴ644ᾳ. 242. τῇ μετὰ Σαὲλ καὶ μετὰ 
Ἰωνάϑαν] ἔπε μετὰ υπόαυε ς2, 93, 236, 242. τῷ Σαὰλ καὶ τῷ 

. ῶἂὧφ Ν δ , “ 4, 
Ἰωνάϑαν (αἴ. Νὶο. οὗ ἦσαν μετὰ Σανὲλ καὶ Ιωνάϑαν υἱξ αὐτῷ δ΄ 
Ἄπῃ. 1. Αγ. Ἐά. - ὃς ἦν μετὰ Σχἂλ καὶ μετὰ ᾿Ιωνάϑαν Ὅεοτξ. 
μετὰ Ἰωνάϑαν) μέ τοϑ, τ2τ, 247. Οοπιρί. -Ἐ νιν αὐἷξ 246. καὶ 
εὐρέϑη] καὶ πυρεϑὴ 108. (οπιρῖ. ᾿ καὶ εὐρέϑη---υἱῷ αὐτῷ] αὶ οὐπὶ ἴη- 

τεττηεὰ. 247. μόνον παρὰ Σαὲλ καὶ ᾿Ιωνάϑαν νἱῷ αὐτῷ δῖ.ιν. τῷ 
Σαὰλ-τυΐ, αὐτῷ Σαξλ καὶ Ιωναϑαν τῷ νιῳ αντῇ τοβ. καὶ τῷ 
Ἰωνάϑαν υἱῷ αὐτξὲ] καὶ τῷ υἱῳ αὐτῇ Ιωναϑαν 44. 
υῳ αὐτῷ ΧΙ, 242. (ουρ]. ' 

ΧΧΠΙΙ. Καὶ ἐξῆλθεν] καὶ ἐξζηλϑον ΧΙ, 244. 8ιαν. Μοίᾳ. - Σακλ 
χαι Ιωναϑαν 247). καὶ ἀνέξρεψε Σαὰλ, καὶ Ὀνάϑαν υἱὸς αὐτῶ" καὶ 
ἐξῆλθον. 8αν. Οἷἶτορ. ἐξ ὑπογάσεως} ἐξ ὑμων ὑπος. (ῆς) 242. 
τῶν ἀλλοφύλων] τὴν ἀλλοφύλων 24ς. τὴν ἦν τῷ] α τὴν ΧΙ, 82, 
93. 108, 123, 236, 242. Οοιηρί. (δῖ. Νίς. Αστῃ. σ. Ασγπι. Ἐά. δῖαν. 

τὴν ἐν τῷ τοέραν] εἰς το σερὰν Χ, 29) τό, 64) 71) 93, 1445 245, 246. 
ΑΙά. Αἰεχ. τῆς ἐν τῷ περᾶν 247. Ἔν τῷ πέραν] εἰς τὸ σεραν 244. 
πίραν Μαχμάς] τεραν Μαχεμας καὶ τῳ πᾶτρι αὐτὰ εκ ἀπηγγειλεν 
Ἡ. - καὶ ἐγενηϑη ημερᾶ. (αἴαιιε ἱπ' ἷ5 ἀεῆηϊε σᾶρυ.) 44. -Ἐ και 
τῶ πάτρι αὐτῷ ἐκ ἀπηγίειλεν 121. (244. Ροΐεξ ἐεϊεία, εἰ πηαγρὶὶ 
ελρὶ 5 ἴδᾳ. ἃ τ. τε. ἀρροῖῆϊδ.) Μαχμάς)] Βαχμάς Οοπρί. -Ἐ καὶ 
τῷ πατρὶ αὐτῷ ἐκ ἀπῆλθεν Απτῃ. τ. Ατπῃ. Ἐά. 

ς΄ , “ὦ ᾿ 

υἱῳ αὐτ} τῷ 

Ι. Καὶ γίνεται---εἶπω εἰπε δὲ44. Καὶ γίνεται ἡ ἡμέρα] α Χ, 
ΧΙ. καὶ ἐγένετο ἡμέρα Αττα. τ. Ατπι. Εὰ. καὶ ἐγένετο ἂν ἡμέρᾳ μιᾷ 
Οεοῖρ. καὶ ἐγίνῆο ἐν τῇ μιᾷ, ἡμέρᾳ δῖαν. γίνεται!) ἐγενηϑη 74, 
τού, 120, 134) 247. ΑἸά, ἡ ἡμέρα) αὶ ἡ ὅ4, 121, 123, 144) 236, 

242, 244, 246, 247. Οοπιρ!. (αι. Νίς. α 71. καὶ εἶπεν] καὶ λε- 

γει 19, 82, 93. τοϑ. (πρὶ. Απον. Ἐά. λέγει. Αγπι. τ. υἱὸς Σαὰδλ] 

ουϊος Σααλ 246, 247. ὁ υἱὸς τῷ Σαὲλ Θεοῦ. τῷ παιδαρίῳ] 

... 93. τῶ σαιδὶ 121. -ἔ αὐτα τ44. δῖαν. Οἴἶτορ. “Ἐ τῳ μετ᾽ αὐῇε 

2447. τῷ αἵἴρονῖι τὰ σκεύη αὐτῇ ] τῷ σκευοφόρῳ αὐτῇ Αἴη,. 1. Αζη). 

ἘΔ. Δεῦρο] δευρω 24ς. Δεῦρο, καὶ διαξῶμεν] α καὶ Ατπι. Εά. 

ἐλϑὲ καὶ διαξῶμεν Οεοτς. διαξῶμεν] διάδομεν (ἢς) 93. ἀναδω- 

μὲν 120. ΑἸά. μεταδωμεν 546. εἰς Μεσσὰθ] τὴν ὑποςασιν 10. 

εἰς τὴν Μεσσαξ τ44. εἰς μεσὸν 247. εἰς ἀναβάσεις (ἔς ἱπ4) Αττη. τ. 

Δίζω. Ἑά. Μεσσὰδ] Μεσαβ (ῆς ᾿'πῆ 44, τού, τ21,) 242.) ςό, χ46. 

Οεοῖρικ Μασε 71. τὴν νποζασιν (ἔς ἰη.) 82, 93, 108. Οοιμρὶ. 

Μασαΐ 242ς. Μισὰμ Οαϊ. Νίο. τῶν ἀλλοφύλων] -- τῶν ἀπεριτ- 

μητῶν τι9. τὸν τὸν ἀλλόφυλον (ἢς) 24ς. - τὴν ἐν τῷ πέραν] τω εν τω 

τσεραν 19. τῶν ἐν τῷ σεραν 64, 82, 236. (οιηρὶ. (αι. Νίς. ᾿ τὴν ἐν 

τῷ πέραν ἐκείνῳ] α 247. ἐν τῷ ἐκείνῳ πέραν «Ατίη. τ. Αγπι. 4. ἢ ἐςὶν ἐν 

τῷ πέραν ἐκείνῳ Οεοῖξ. τῷ πέραν ἐκείνῳ] τω περᾶν ἔχεινῶ ἐν τῶ 

βενω 24ς. καὶ τῷ πατρὶ] τῷ δὲ ττατρὶ Οεοτς. ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

οι. 1]. 

καὶ τῷ τατρὶ αὐτῷ οὐκ ἀπήγίειλε) καὶ τῷ πατρὶ αὐτῷ τό (ας) 19. 
πατρὶ αὐτῷ πατρὶ αὐτῷ ΑΙεκ. ὠπήγίειλε] οἰπεν 85, 93, 108. 
Οοιηρὶ. -Ἢ τῶᾶτο Οογς. 8[αν. 

11. ἐκάϑητο] -" ἐν τῷ βανῳ Χ, ΧΙ, 29, ζ2, τό, 64, 71, 92, 110» 
123, 144) 236, 242, 2447) 246. ΑἸά, (τ. Νὶς. ἐκαϑίτω (ῆς) ἐν τὼ 
βενω24ς. ὑπὸ σκίαν ϑίαν. Οἷἶτος. ἐπ᾽ ἄκρε] ἐπάκρε ([ς) 
1οό. ἐπάνὼ τῷἜ ἄχρεὲ 121. ἐπ᾿ ἄχρον ΑἸά. ἐπ᾽ ἄκρα τῷ εν8] 
ἐπάνω τὰ βενε το, 93, τοβϑ. Οοπιρὶ. ἐπάνω τὰ βανα ἐπ᾿ ἀχρε 247. 
ὑπὸ τὴν] ἐπὶ τὴν τού, 247. ὑπὸ τὴν---Μαγδὼν] αὶ ουπν ἱη(εγπηγδά. 

44. ὑπὸ τὴν ῥοῶν] α 5[αν. Οἷἶτορ. ὑπὸ τὸ ϑίνδρον ῥοὰν ϑίαν. 
Μοΐᾳ. τὴν ῥοῶν] τὴν ροαθ 121. τὴν ῥοὴν Οοάά. ϑετγρὶϊ ἀθο. τὴν 
ἐν Μαγδὼν] τὴν εκ Μαγων 11. τὴν ἐν Μαγαδδω τι9. τὴν ἐν Μα- 
γεδδὼ 82, 93, 1το8. τὴν εν Μαγδὼω 244. ἐν Μαγδὼλ Ατηι. τ. Αγη. 
ἙάΔ. ἐν Μακδὼ Οοάά. δεγρὶϊ ἀυο. ἣ ἐρὶν ἐν Μαγδαμονὸλ Οεογξ. 
τῷ ἐν Μαγδὼν ϑίαν. Οἴἶτος. ὃ ἐσὶν ἐν Μαγϑὼν δαν. Μοίβ. καὶ 
ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ] καὶ ὁ λαος ὁ μετ᾽ αὐ το, 82, 93, τοϑ. Οομρ]. 
α ἤσαν 247. εἰ εγαὶ ῥορμίμς επ ἐο Μαϊρ. ὡς ἑξακόσιοι ἄνδρες) 
αὡς Χ, 144) 247. - ἐκ τῷ λαξ Ατηϊ. Εά, φπαβ “εχοοπίογανε οἶτον 
τε. Ναὶς. ᾿ ᾿ ' 

ΠΙ. Καὶ ᾿Αχιὼ] καὶ ᾿Αξιὰ Απῃ. τ. ᾿Αχαρὲ δὲ Θεογσ. ᾿Αχιδ 
δὲ 81αν. Οἴἶεορ. ᾿Αχιὰ] Αχιας Χ, ςς. υἱὸς] ὁ νιος 247- 
᾿Αχιτὼδ] Χιτωξ 64» 144. Αχετωδ 82. Αχειτωδ 93. Αχιταᾷ 24ς. 
Ἐχιτὼθδ Οοπιρὶ. ᾿Αχήοπὲλ Θεοῦρ. ἀδελφξ ᾿Ιωχαθὴδ] υἱξ ᾿Ιωαδὴϑ' 
δῖαν. Οἶτοσς. υἱῷ Ιωχαδὲδ δῖαν. Μοίᾳ.ε.Ἡ Ἰωχαθὴδ] Ιωκαδηλ 11: 
ἸΙωδηδ 44, 74. Ιωχαδεδ' ςς. (οιρὶ. Ιωχαξε 82, 93, τοΒ. Ιωαδηδ 
τού, 120, 134. ΑἰΙά. Ιωχαΐξηδ ττ9. [ωχαξηλ τδ1, 244. Ἰωχα- 
ξη9 144. 26,242. ΟΔ:. Νίς. Χαξωθ 247). Χαξιὴλ Ατῇη. τ. Απη. 
ἙΔ4. Ἰωαδὶδ Οδοτρ. Φινεὲ;7 ὥΦεινεες 93. Πενεὲς Αττῃ. τσ. Αγαι, 
Ἑά, Πινὲζ Θεοτρ. ΘΕενεὸς 814ν. Οὗτος. ἩΔῚ] Λεὺν ται. Ατσπη. τ. 
(Αστι. Εά. ἴω πιᾶτς. Ἡλι.) Ηλει 242. Ἰλὶ Θεοῦ. Ἡλὲ ἱερεὺς 
τῷ ΘεΣ] λει μερεως τὰ Κυριε το. ἱερεὺς] τερεως 715) (144. ζογτ. π᾿. 
τες. ἱερεὺς) 246. Ατια. 1. Απῃ. Ε4. Οογς. δ[δν. "ἱερεὺς τῷ ΘΕ] 
ἱερέως τε Κυριε 82, 93. τῇ Θεξ] τε Κυρια τοϑ. (ογηρί. ἐν Ση- 
λὼμ] ἐν Σηλω 64, 74, τού, 123, 236. (τ. Νίς. Αττη. τ. Ασηι. Εά, 
εν Σιλω (υζ νἱάειυγ) 82. ἐν Σιλὼμ Θεοῦ. αἴρων ἐφέδ] ὃς ἤρεν 
ἐπόδ Αττα. τ. Απη. Ἐὰ. αἴρων εὐπὲδ τῆς ἱεροσύνης Οεογς. αἴρων 
ἱμάτιον ἱερατικόν 5ῖαν. Οἶτοσ. οὐκ ἤδει] οὐκ ἤδη Οοπιρ. Ἰἴω- 
νάϑαν] νάϑαν (ς) 19. 

ΙΝ. Καὶ ἀναμέσον] και ἦν ἀναμέσον 19, 82, τοϑ. κα καὶ 247. 

Απη. 1. Απη. Εά. δῖαν. Οἷἶγορ. ἀναμέσον δὲ Οεογρ. 51᾽ᾶν. Μοίᾳ. 
τῆς διαβάσεως] της αναθασεως 71, τοϑι διαδάσεέως ὃ ἐζήτει] δυνα- 

μέως ἐζήτει τὰβ. ζἔ ἐζήτει] ἧς ἐζήτει 19. κοὐ 64, 92, 144) 236, 
242. Οαῖ. Νίς. δὲ ἧς εζητει 84, 93, 158... 247. ὃ ἐφήτει Ιωνάϑαν 
διαξῆνα!] δι’ ἣν ἐζήτει ϑιαξῆναι ᾿Ιωνάϑαν Ατητ. τ. Ατπι. Εά, ἃ ἐδώ- 

λετο Ἰωνάϑαν διαξῆναι ϑίν. Ἰωνάϑαν] καὶ Ιωναϑαν διεξη 247. 
διαξῆνα!] αναξηναιν 24ς. εἰς τὴν ὑπόςασιν] α εἰς τὴν 121. εἰς 

τὴν ὑπόςασιν--Σεννα } ὑποςασιν Θλλοφυλων, καὶ ἀχρωτῆριον ὥετρας 

ενϑεν, καὶ ἀκρωτήριον πετρᾶς ἐνϑὲν, καὶ ὅδες τσετρας εκ τὰτα, ονόμιοι τῷ 
ἑνί Βαζες, καὶ σνομὰ τῷ ἀλλῳ Σενναὰρ ῃ. εἰς τὴν ὑπόςασιν τῶν 

ἀλλοφύλων] -᾿ εἰς διαβάσεις Απτῃ. τ. Αττη. Εα. εἰς τὰς ςάσεις τῶν 

ἀλλοφύλων ϑῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ὀδὲς τ᾿ -οκαὶ ὀδὰς 25] καὶ οδος τῆς 

πετρας ἐκ 18 ὥεραν ΤΕΤΒ, οὐη ο αἰἴετο καὶ ὁδὲς, 4450 1το6. ἔς, ηἰῆ 
ὁδὰς πέτρας» 74. οδους πέτρας εκ τὰ περᾶν ἐκ ττε, χᾶ! οδους 247. 

καὶ ὀδὲς τ΄ -οΣεννα] ἀκρωτήριον πετρας ἐντενϑὲν ὀνομια τῶ ἕνι Ζεϑ' και 

ονομα τῷ ἄλλω Σενναὰρ 19. καὶ ὀδὲς πέτρας ἐκ τέτε 15] ἀκρωτη- 

ριον πέτρας ἐντευϑὲν 842. (οπιρὶ. ἢς, Ὀγαπηο καὶ, 93. ὅς, ηἰῇ ακ- 

ρότηριον, τοϑ. ἦν τίτρα ἐκ. τέτε ϑίαν. Οἴτος. ἦν πέτρα κρημοὸς ἐκ 
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ΒΑΞΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ. ΧΙν. 

“πέτρας ἐκ τότε, χαὶ ὀδοὺς πέτρας ἐκ τότα' ὕνομα τῷ ἐνὶ Βασές, χαὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννά, 

Ἡ ὁδὸς ἡ μία ἀπὸ Βοῤῥᾷ ἐρχομένῳ Μαχμᾶς, καὶ" ἡ ὁδὸς ἡ ἄλλη ἀπὸ "Νότου ἐρχομένῳ Γαδαέ, ξ. 

Καὶ εἶπεν ᾿Ιωγάϑαν «τρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἦρον τὰ σχεύη αὐτᾶ, Δεῦρο, διαδῶμεν εἰς Μεσσὰξ 6. 

τῶν ἀπεριτμήτων τέτων, εἴτι ποιήσαι Κύριος ἡμῖν, ὅτι οὐχ ἐσι τῷ Κυρίῳ συνεχόμενον σώζειν ἐγ 

πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ αἴρων τὰ σχεύη αὐτὰ, Ποίει πτὰν ὃ ἐὰν ἡ χαρδία σου 

ἐχκλίνη" ἰδὲ ἐγὼ μετὰ σβ, ὡς ἡ καρδία σου χαρδία μου. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν, ᾿Ιδὲ ἡμεῖς δια-- 8 
᾿ Ν 7 νν Σ “4 ιν. Ζ . ΟΠ ἣν δ᾽. 

ξαΐίνομεν πρὸς τὰς ἄνδρας, χαὶ καταχυλισϑησόμεϑα πρὸς αὐτός, ᾿Ἐαὰν τάδε εἴπωσι πρὸς ἡμᾶς, 9 
2 “ὁ ᾿ 3 μ , 2.) ε “ΠΝ 2 ν. » ,“" ΟΦ 2 2 

᾿Ασόςητε ἐχεῖ ἕως ἂν ἐπαγ[εΐἴλωμεν ὑμῖν" χαὶ ςησόμεϑα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς χαὶ ἃ μὴ ἀνᾳδώμεν ἐπ᾽ αὐ- 
3, ε ρὰ 3 ΄ φι ἍΝ 3 ς΄ Ψ . 

τός. ᾿Ἐὰν τάδε εἴχωσι πρὸς ἡμᾶς, ᾿Αγάξητε «πρὸς ἡμᾶς" χαὶ ἀναδησόμεσϑα, ὅτι “παραδέδωχεν 

χότα ϑῖαν. Μοίᾳβ. ὀδοὺς 19] ἀχρωτηριε ἐξοχας τπηᾶτρ. Χ. ὁδὸς (ἢς 
ἴηῖα, 645 929 121, 216. ΑἸά.) 119, 144) 242. ὀὁδὰς τ" --οδὲς 29} 
ὁδὸς πέτρας ἣν ἐκ τάτε᾽ καὶ ὁδὸς ς3, 1523.) 144,.236. (αἴ. ΝΊο. ἤς, ηἰῆ 
καὶ ὁδὲς, ςς. ὀδοὺς τυέτρας τ᾿ ---ἰκ τότε 29] οδοι δυο πετρας εκ 
τότε 24. πέτρας 19] Ἐ ἥν Χ, 6, 242. 246. ΑἸά. πέτρας ἐκ τότ, 

καὶ ὁδὲς πέτρας] πέτρασιν ἐκ τότε, καὶ ὁδὲς πέτρας (Ως) ΧΙ. ἐκ τά- 

τὸ τ} ἐκ τὸ περᾶν ττε 120,134. ΑΙ4. καὶ ὀδὰς πέτρας ἐκ τότε 49] 
α 56, γ1, 82) 119, 242., και ἀκρωΐηριον πετρᾶς ἐντευϑὲν 93. ΟΟΠΊΡΪ. 
ῆς, πἰῆ ακρόΐηριον, τοϑ. καὶ ἐκ τοῦ πέραν τῆς ὁδξ δἰαν. Οἤτορ. καὶ 
πέτρα κρημνὸς ἐν τότε 8ϊδν. Μοΐῃ. πέτρας ἐκ τῦτα 29] λ 74. τού. 

τῆς πέτρας ἐκ ΤῈ περᾶν ΤὰτΕ 120,134. ΑΙά. πέτρας ἐκ τῷ τούτου (6) 

144. πετρᾶς ἐκ τῇ περᾶν ἐκ ττΕ 247. ὄνομα τ] Ργοεηνϊτῖ. καὶ Χ, 
ςς, 6, τι9, 24ς. ὄνομα τῷ ἑνὶ Βασὲ:)}, 246Ὁ. Βασὲς] Βαζες 
Χ, ΧΙ, 29, 55) 719) 119) 1219 24:. Αττῃ. ΕἘά. Βωσης 44) 745 τού, 
120, 134. Ζαξε ς2, 64, 92, 144. (Δῖ. Νὶς. Βαζεε 6. Βαζεϑ 82. 
Βασιϑ 93. Ζεϑ τιοβ. Βασῆς 123. Ζαξεε 436, 242. Βαζε 244. 
Βωσσης 247. Βοζὴς Οοπιρ!. Μωσῆς ΑΙ4, Βαὲξζ Αγ). 1. Μωσὶς 
Οεοῦρ. Μοσὴς ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ] καὶ ὄνομα τῷ 
ἑνὶ Ατπι. 1. Ἄπῇ. ΕἘ4. καὶ τῷ δευτέρῳ Θεός. δ1αν. Μοίᾳ. καὶ τῷ 
ἑτέρῳ ϑ8ῖαν. Οἶτορ. Σεννά] Σενα 44, τού, 120, 134. Οοπηρὶ. ΑΙΜ, 
Σιναξ ς2, 92, 242. Σινναξ 64; 144, 456. (αἵ. Νίο. να 74. ΣΕεν- 
γααρ 82, 93, τοϑ. Σεννααρα 119. Σενγάως 121. Σεναβ 244. Σε- 

ναρά Αὐτη. 1. Απῃ. ἘΔ. 
ν. Ἡ ὁδὸς] ργεοπιίτε. καὶ -6. Ἡ ὁδὸς--- Γαθαξ] τὸ ὠκροτήριον τὸ 

εἰπὸ Βοῤῥὰ ἐρχόμενον τῆς Μαχμᾶ καὶ τὸ ἀκρόϊήριον τὸ ἄλλο ἀπάνω τῷ 
ἐχομένου τῆς Γαξαά. (Ώς) 19. τὸ ἀκρωτήριον τὸ ἕν αἴτο βορρὰ ἐχομε- 
νον τῆς Μαχμας" κῶν τὸ ἀκρωτήριον Τὸ ἄλλο απὸ νοτὰ ἐχόμενον τῆς 

Ταξαα. 82, 93. ἢς, ἤηε ἕν, (οπΊρί. τὸ ἀκχροτήριον τὸ ἀπὸ Βορρα 

ἐχόμενον Μαχμᾶς» καὶ τὸ ἀκροτήριον τὸ αλλὸ απὸ νοτοῦ ἐχόμενον 
τῆς Γαδαα. τοῦ. ἩἩ ὁδὸς ἡ μίχ] πέτρα δὲ μία ἔφη ϑῖαν. Οἶτορ. 
ῆς, ἤπε δὲ, δῖαν. Μοίᾳ. ὕὕπις “εορεῖμε ῥγοπιίπεπς Μασ. ὁδὸς 15] 

ακχρωΐηριον τλᾶτρ. Χ. ἀπὸ Βοῤῥὰ] απο Βαρρα Χ. απὸ Βορὰ 74. 
ὠπὸ Βοῤ. ἔρχομ. Μαχμὰᾶς)} ἀπὸ βοῤῥὰ ὃς ἔρχεται ἀπὸ Μαχμὼς 
Ατπι. 1. πῃ. ἕά. πὸ βοῤῥᾶὰ ἐνάντιον Μαχὲμ 8ϊαν. Οἶτορ. ἐπὸ 
βοῤῥὰ ἐγώντιον Μαχμὰς δῖαν. Μοίᾳ. αὐ αφωϊίοπενι ἐς αάνερο αεά. 

πᾶς Ψυϊς. ἐρχομένῳ 15} ἐρχομένον Χ. ἐρχομένων 29. ερχο- 
μένη 121. (123, 242. (κα. Νίο. ἧς ἴπῆ8.) ὠ Ἀἀἐρχομένῳ ὈΪ5] ἐρχο- 
μένων ΧΙ, ςς,», ξό, 64, 71, 1109) 1445) 243, 246. Μαχμὰς] απὸ 
Μαχαῖμας 121. 345. Μαχὶμ Οεοζῃ. καὶ ἡ ὁδὸς---Τ αθαέ] 
εἰ αἰμον αὐ »πεγίϊοε α΄ Οαόσα. Μαυϊρ. καὶ αὶ ὁδὸς ἡ ἄλλη) 

καὶ καὶ ἄλλη ὁδὸς Ατπ). 1. Απη. Ἑά. καὶ ἡ ὁδὸς ἡὶ ἑτέρα Οεοτρ, 
πίτρα δευτέρα 8[αν. ἡ ἄλλη] ἡ μιὰ 64, 92, 144, 236, 242. Γαΐ, 
Νῖς. ὀπὸ Νότου ἐρχομένῳ] ἐρχομένω ἀπὸ νοτε τ21. ὃς ἔρχεται 
ἀπὸ νότε Ατἴτὰ. 1. Απῃ. Εά. απὸ νότου ἐνάντιον ϑίαν. ἔρχο- 
μένῳ 22] ἐρχομένων Χ. Γαζξαξ] Γαξεε Χ, (29. υνῖφιιε.) ςς, ςό, 

64, 71, τιον, (120. {ἘΠρεγ.) 121) 123» 1347 144, 236, 242, 24, 247. 
ἈΑΙᾺ. Οἵ. Νίς. εἰς Γαξαέ Απη. 1. Ατῃ. Ε4ά. Γαξαόν Θεοτς. 
ο ΨΙ Καὶ εἶπεν ᾿Ιωναϑαν---τὰ σκεύη αὐτῇ} Καὶ λέγει Ἰωνάϑαν τῷ 
παιδαρίῳ σκευοφόρῳ αὐτῷ ΑΥπη. τ. Απῃ. Ἑά. Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν 

τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτῷ Θεοῖς. τὸ παιδάριον--- 
Δεῦρο} τὸ ταιδαριον αὐἷς δὲυρο 44. τὸ αἷρον] τῷ αἰρον, (ἢς) 
134, 2ής. Δεῦρο} δευρω 24ς. Δεῦρο, διαθῶμεν] δευρο και 
αναδωμὲν 144, 242. Δεῦρο, διαξῶμιεν---Κύριος ἡμῖν] δεῦρο δια- 
δῶμεν εἰς τὴν ὑπόγασιν τῶν ἀπεριτμήτων τάέτων, εἴπως ποιήσει τί Κύ- 
ριος ἡμῖν ὙΠοοάογεῖ. Ο.. 30, ἱπ τ Ἀεβ. ὀ διαξδῶμεν] ρταεηηϊττ. καὶ 
ΧΙ, 44) ξκγ 71) 747 92.) τού, 1235) 134) 236, 247. Οομρὶ. ΔΙά. (δι. 

Νῖο. λαξομεν 93. καὶ ἀναξωμεν 24ς. μέϊαξωμεν «46. εἰς Μεσ- 
σὰ] εἰς τὴν υποσασιν (ἢ ἴῃ) 19. εκ Μεσταξ 24ς. Μεσσαξ) 
Μεσσαφ (ἢς ἱπῆα) 11. τὴν ὑποράσιν τηᾶγξ. Χ. Μασαᾷ τό, 246, 
347. Μισαὶ Οδοτρ. Μεςὼδ (ἰπ ἐχεπιρίαγὶ ϑοοίογῃμι ὙΊβῆπ:, γρα- 

τεύμοϊα) ϑῖαν. Οἰἶτος. τῶν ὠπεριτμήτων] τῶν ἀλλοφύλων 110. 
εἴτι] ἐἰπως τηᾶτρ. 92. ἡ τι 44ς. εἶτι ποιήσαι) εἰπὼως ποιήσει τι το, 
82, 93; 1ο8. (πιρῖ. εἴπως τυοιῆσει 445) 745) τού, 120. ετι ποιῆσαι 

γι. εἰπως σοιήση 134. εἰπὼς τι ποιήσει 24).,Ὺύ εἶτι πτσοιήσαι Κύ- 
ριος ἡμῖν] εἰ τάχα ποιήσαι τι ἡμῖν Κύριος Ατπι. 1. Ατπ. Εά. εἴτι 
ποιήσαι ὁ Κύριος ἡμῖν Οεογρ. καὶ τάχα Κύριος ποιήσει ὑπὲρ ἡμῶν 
ϑίαν. Οἴἶτορ. τάχα τι ποιήσαι ἡμῖν Κύριος δῖν. Μοίᾳ. 4 “ογίε ,α- 
εἶα Τροπείμες ρνο ποόΐς. ΜΡ. ποοιήσαι] ποιήσει 92, 121, 123, 144. 

436, 442. ΑΙά. (αι. ΝΊς. Κύριος ἡμῖν] Ττ. 11, Χ, ςς, 64, τῶ, 
123, 236, 24ς, 246. (δῖ. ΝΗ. ἡμῶν (οοττ, 80 δπεῖᾳ. π|. ἡμῖν) Κυριος 
ΧΙ. ἡμῖν ο Κυριος 244. Ἄύυριος ἐν ἡμιν 247. ὅτι οὐκ ἔς] ὅτι ὅτι 

ἐγὶ Αὐπη. τ. Ασπ), Ἐά, τῷ Κυρίῳ συνεχ.} συνεχ- τῷ Κυρίῳ Αγτῃ. χ. 
Ἄσῃ. Ἐά. 2 ονείμο ἀῤβεῖϊε ΜΡ. συνεχόμενον] συνεχομένας 121. 
συνεχομένους (ῃς) “45. 247. σώζειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ἀλίγοις} 
σώζειν ἢ ἣν τσολλῷ ἢ ἐν ὀλίγῳ ϑῖαν. Οἴτοσ. γαίναγε νεἰ ἐπ πιμκλιὶς οεῖ 

ἐπ ρακοῖ. Ψ]ρ. ἐν πολλοῖς] ἢ ἐν πολλοῖς 44, τοῦ, 120, 134. ΑΙὰ; 
ἢ ἐν ὀλίγοις} α τό, «46. κα εν 108. 

ΨΙ1. ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτῷ} α 44. ὃ σκευοφόρος αὐτῷ Απ. 1. 
Ἀπῃ. Ἐά. στοᾶν ὃ ἐὰν] α τᾶν 82, 93. (244. Δἀάϊτιι ἐπ πηᾶγρ. πὶ, 
τες.) τταΐα οεαν τοό. ὃ ἐᾶν] αν Χ, ΧΙ, 24ς. (ὐοπΡ]. κα εἂν 
247. ὃ ἐὰν ἡ καρδία σε ἐκκλίνῃ] ὃ ἐῶν ἐκκλίνῃ ἡ καρδία σε Αττῃ. τ, 
Αγ. Εά, ὅ σοι καρδίᾳ διανύει δῖαν. Οἷἶτοσ, ἐφ᾽ ὃ ἢ καρδία σὸν ἐκ. 

κλίνη δῖαν. Μοίᾳ. ἐκκλίνῃ] ϑελησῃ (Χ. πιᾶγρ.) 93, τοΒ. Οοπυρὶ. 
Μελήσει 10, 82. ϑελη ςς. κλινε 24). ἰδοὺ ἐγὼ] ργατηΐε. ἔγκλι- 
νον σεαυτὸν (μηρί. μετὰ σξ] -ἰ εἰμὶ ΧΙ, 44, 64, 74, 82, 93, τοῦ, 
1Ο8, 110) 120, 121) 123) 1349 144) 236, 242, 244) 24. (οπιρὶ. ΑΙά, 

(δε. Νῖς. Αππῃ. 1. Απῃ. Εά. Οθοσγρ. ϑίδυ. καρδία μου} τ- εκ- 
χλινον σεαυῦΐον 19, 93. ἢ καρδια μου 64, τοβ, 123) “36, 246, 247. 
Οοπηρὶ. μι. Νίς. ἡ καρδίᾳ μου ἔκκλινον σεαντόν (Ώς) 82. ἕτω καὶ 
καρδία μου 8ἰαν. Οἶἶιγορ. ἜΦΗΝ 
. ΨΠ]. διαξαίνομεν] διαξαινωμεν 134) 242. καὶ χκα]αχυλισϑη- 
σόμεϑα πρὸς αὐτάς] α καὶ Χ. α 24ξ. κα]ακυλισϑησόμεϑα] χα]α- 
κυλισηησόμεϑα (0) 93. καϊαυλισϑησόμεϑα Οαϊ. Νίς. καΐακυλ. 
πρὸς αὐτάς] ἐμφανέμεϑα αὐτοῖς ϑῖαν. 

ΙΧ, ᾽Εὰν τάδε] ρῥγατηῖι. καὶ 123, 6. ΑΙ. Καὶ ἐὰν Ατη). τ. 
α τάδε Ατῃῃ. Ἐά. ᾿Εὰν δὲ 8ϊαν. Οἶτορ. τορὸς ἡμᾶς] αναξητε 
τρος ἡμᾶς 436. πρὸς ὑμᾶς ΑΙά. (αἴ. Νς. ᾿Απόςητε] ἀποςειτε 
93. Ργφπηΐτ. καὶ 236. ρσἤτε Οοπιρί. ᾿Απόςητε--᾿Ανάξητε τρὸς 
ἡμᾶς ἴῃ σοπ). ἴε4.} α οὐπὶ ἱπίοττηθά. 236. ἕως ἄν} , ἂν Χ, τοῦ, 
120, 24ς. ΑΙά, ἀπαγ[είλωμεν] αναγίειλωμεν 44, 74, τοῦ, χ19, 
120, 134. ΑἸά, ἐψγγίσωμεν Οοπιρ. καὶ ςησόμεϑα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς] τό- 
πον κρατήσομεν (ςησόμεϑα) Αττη. τ. Αγ. Ἑά. ρησόμεϑα] ςησω- 
μεϑα 245, 24ς. ΟὐτρΙ. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς] εφ᾽ εαὐας. Χ, ΧΙ, 29, 44) ςς, 
71) 74γ) τού, 120, 134) 242, 244. (οΙηρ!. ΑΙά. καϑ᾽ εαὐΐους το, 82, 
93» 1Ίο8. καὶ αὶ μὴ] ᾿ καὶ ςς, 246. Απη. τ. Αττι. Ἐὰά, ἀναξῶμεν} 
διαξωμεν Χ, ΧΙ, 29, τό, 110, 245, 246. ἐπ᾽ αὐτές] προς αυ- 
τοὺς 82. ᾿ 

Χ, ᾿Εν τάδε] ρτατιῖτι, καὶ 1, Χ, ΧΙ; ζὰ, ςς, τό, 64, 71, 74, 
82) 92, 93, 1ού, τοϑ, 119, 120, 121, 123. 134) 1445 242, 5244, 24ς, 
“46. (πρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Ἐὰν ταϑε--Ἀναξητε] καὶ εαν εὐπωσιν 

ἡ - ον ἀναξητε 44. ᾿Εὰν τάδε εἴπωσι πρὸς ἡμᾶς] ἐὰν δὲ εἴπωσιν χη. τ. 
Ἁ δον ΨΥ « ΧΕ -.- ὦ , Απη. Ἐά. ἐὰν ἡμῖν εἴπωσιν ὅτως Οεοτρ. ἐὰν δὲ ἡμῖν ὅτως εἴπω- 

σιν ὅῖαν. Οἶτορ. ἐὰν δὲ πρὸς ἡμᾶς ἅτως εἴπωτιν δῖαν. Μοίη. πρὸ; 

ἡμῶς 11 ΣΧ, ΧΙ, 29. 525 ς4,) τό, 64, 71, 1190, 24ς, 446. (δῖ. Νῖς. 
ΔΑ ὥρος 247. πρὸς ὑμᾶς Αἰά. ᾿Ανάξητε] διαξητε 24ς. ᾽ἾΑνά- 

δητε πρὸς ἡμᾶς} α 82,247. πρὸς ἡμᾶς 29] πρὸς ὑμᾶς (ῆς νετ. 12.) 
ΑΙά, καὶ ἀναδησόμεϑα] α καὶ 44. ΑΥτῃ. τ. Ατη. ΕΑ, δῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ ἀναδησώμεϑα, Οοπιρ. καὶ ἀναξησόμεϑα ὅζο. δὰ ἤη, ςοπ,.] 
καὶ ἀναξησόμεϑα, ὅτι ταρέδωκεν αὐτὲς Κύριος εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν. 
ἰὰν δὲ εἴπωσιν ἡμῖν, ἀπόρητε ἐκεῖ, οὐκ ὠναξησόμεϑα ἐπ᾽ αὐτύώς. Τμοο- 

7. 

10. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. ΧΙΡ. 

11. αὐτὰς Κύριος εἰς χεῖρας ἡμῶν" τ8το ἡμῖν τὸ σημεῖον. Καὶ εἰσῆλθον ἀμφότεροι εἰς Μεσσὰξ τῶν 

ἀλλοφύλων" χαὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι, Ἰδὲ ἙΖραϊοι ἐ ἐκπορεύονται ἐχ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ 

12. 

ΠΣ 

14 

18 Φ 

τ6. 

17 

᾿Ισραήλ. 

ἐχρύδησαν ὁ ἐχεῖ. 

σχεύη αὐτῶ; χαὶ λέγουσιν, ᾿Αγάξητε πρὸς ἡμᾶς, 

Καὶ ἀπεχρίϑησαν οἱ ἄνδρες Μεσσὰξ πρὸς ἸἸωνάϑαν χαὶ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ 

᾿χαὶ γνωριθμεν ὑμῖν ῥημα' καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν 
πρὸς τὸν αἴροντα τα σχεύη αὖτ, ᾿Ανάξησι ὀπίσω βου, ὅτι παρέδωκεν αὐτὸς Κύριος εἰς χεῖρας 

Καὶ ἀνέξη Ιωγάϑαν ἐπὶ τᾶς χείρας αὐτῇ χαὶ ἐπὶ τὰς πόδας αὐτδ, χαὶ ὃ αἴρων τὰ 
ζ΄ 3 

σχεύη αὖτ μετ᾽ αὖτξϑ' χαὶ ἐπέδλεψαν χατὰ πρόσωπον ᾿ωνάϑαν, χαὶ ἐπάταξεν αὐτός" χαὶ ὁ αἴ-- 
“ .2 » “Ὁ. δίδ 2 2 » ““ “ » ΄ ε κι ε ΄ ΔΙ» “ 3 Ζ΄ ρῶν τὰ σχευὴ αὑτῷ ἐπεύδίθου ὀπίσω αὐτᾶ, Καὶ ἐγεγήϑη ἡ πληγὴ ἡ πρώτη, ἣν ἐπάταξεν Ἰωνά- 

3 ΙΝ ἐὃ-Ὁ»ὮἬ Ὰ, ’ 9" ε Ἁ΄ χγὸ' ϑ ΄ ὦ Σ» δό Ν 2 ᾽’ ἂν χαὶ ὁ ἀίρων τῶ σχεύη αὐτὰ, ὡς εἰχοσιν ἄνδρες ἐν βολίσι χαὶ ἐν ππετροξόλοις χαὶ ἐν χύχλαξι 
ρω Δ κ 2. ᾽’ 9“ 3 [Ω] ρὼ 3 ρὸ μ᾽ ες » τὸ πεδία. Καὶ ἐγενήθη ἔχςασις ἐν τῇ “παρεμξολῇ, χαὶ ἐν ἀγρῷ" καὶ ππᾶς ὃ λαὸς ὁ ἐν Μεσ- 
Ν ν- ςε ΄ “σ΄ Ὡ ΄ ἜΑ Ὅς 

σὰξ, καὶ οἱ διαφϑείροντες ἐξέςησαν, καὶ αὐτοὶ, ἐκ ἤϑελον ποιεῖν") καὶ ἐθάμξησεν ἡ γῆ, χαὶ ἐγε- 
ΖᾺ᾿ ΨΥ . ἈΝ ΄ Ὶ ων 3 5 γήϑη ἔχζᾶσις παρὰ Κυρίβ, Καὶ εἶδον οἱ σχοποὶ τῇ Σαδλ ἐν Τ'αξαὰ Βενιαμὶν, καὶ ἰδὰ ἡ παρεμ- 

ξολὴ τεταραγμένη ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν. 

ἀοτεῖ. Ὁ. 30. ἰπ τ Ἀοὸρ. ὅτι κἀὐδλέλονε παρέδωκε 236. παρα- 
δίδωκεν] τοαρεδωκεν Χ, ς6, 64, 71, 82, τοβ, 1219) 123») 144.) 248, 546. 
Οοπιρὶ. Οαὲ. Νίοσ. αὐτοὺς] αὖον 9,. Κύριος] α 246. ὁ Κύ- 
ριος Θεοσρ. εἰς χεῖρας] εἰς τὰς χείρας 1], 64, 1οϑ, 144, 236, 445, 
444. Οοπιρί. (αι. Νιῖς. τῶτο ἡμῖν τὸ σημεῖον] τοῦτο ἔςαι ἡμῖν ση- 
μεῖον Ατη!. τ. σαι. Ἐ4. καὶ τοῦτο ἔξαι ἡμῖν εἰς σημεῖον Θέ ογρ. 

ΧΙ. εἰς Μεσσὰδ τῶν ἐλλοφύλων] ὁ ὁμοῦ εἰς Μεσὰξ τῶν ἀλλοφύλων 

(ἴῃ πιᾶγρ. Ἔχεπιρί. ϑοοίοσγιπι, εἰς σράτευμα Φιλιςιΐμ) ϑϊαν. Οἴτορ. 
Μεσσὰ] Μεσαξ (1Π|. ἄς ἰηδα.) (εξ, Νῖς. Μεσσαῷ (ῆς πῆ) 119. 
Βασαμ 24). Μοσαὺ Οεοῖρ. καὶ λέγεσιν] καὶ εἰπὸν 19, 82, 108. 
Οουιρὶ. καὶ ἔλεγον δῖαν. καὶ λέγεσιν---τὼ σκεύη αὐτῷ ἴῃ Τοηι. 
[ε4ᾳ.1 α οὐπὶ ἱπιειπιεά. 236. οἱ ὠλλόφυλοι)] 44. Ἰδὲ Ἑξραῖοι] 

᾿ δου οἱ Ἑέξραιοι Π, Χ, ΧΙ, 44, ςς, ζό, 64, 71) τού, 1215) 1231) 134, 

144 242, 246, 247. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. πῃ. 1. Ασπη. Ἑά. Ἑθδραῖοι 
ἐχπορεύοντα!] ἐχπορενοῦϊαι οι Ἑξραιοι 82, 93. τοϑ. (ὐοπιρί. τρω- 
γλῶν αὐτῶν] α αὐτῶν Οοπιρὶ.. τρωγλῶν αὐτῶν ΑἸεχ. Ατ,η). 1. ΑΙ. 
Ἑά, Οεοῖρ. 8Δν. ἐκεῖ] α Ασαι. 1. Ασαι. Ἐά. ϑ8ίαν. 

ΧΙ. Καὶ ἀπεκρίϑησαν-- καὶ λέγεσι»} Καὶ ἀπεχρίϑησαν ἄνδρες 
᾿ σῶν ἀναβάσεων καὶ λέγεσι τῷ Ιωνάϑαν καὶ τῷ σχευοφόρῳ Απῃ. 1. 

. 20} ἐμ Ψυϊρ. 

. ὅχαταζεν αὐἶοις 24ς. 

Ἀπ. ΕἘά. οἱ ἄνδρες Μεσσὰε] α 44. 
τῶν αλλοφυλων 19, 82) 93. 1ο8. (οηπηρὶ. τῆς Βεσαμ 247. Ῥγϑιηϊτῖ. 

τῆς ΑΙεχ. Μεσαὺ Οεοῖρ. Μεσὰδ (ἢς ἰη4) 8[αν. Οἴτορ. τρὸς 

Ἰωνάϑαν] τρος τον Ιωναϑαν τού, 134. τῷ Ἰωνάϑαν Θεοῦ. - Ἰω- 
νᾶϑαν 13] Ιωναϑαμ, πιεπάοίε ςοιτεέειιπι εχ τηεπάοίο Ιωαϑαμ, 64. 

ΕΥΎ ὶ πρὸς---λέγεσι»] α οὐπὶ ἱπίοσγηδά. 44. πρὸς τὸν αἰροῦῆα 15] προς 

τὸ παιδάριον τὸ αἰρον τῶι. τῷ ᾧ αἴροῖι Ο οι. καὶ λέγεσιν]) καὶ 
ἔλεγον δῖαν. καὶ λέγεσιν--τὼ σχεύη αὐτῷ 45] ,, οὐπὶ ἱπίεγπηεά, 
442. τυηοὶς ἱποϊυάϊε (δῖ. ΝΙς. 

Νίο. ἸἸωνάϑαν 2" --᾿Ανάξηϑι] Ιωναϑαν τῳ τραιδαριῳ αὐἷε ἀναξηϑι 
44- πρὸς τὸν αἴροΐα τὰ σκεύη αὐτὰ 45} τῷ σχευοφόρῳ αὐτῷ Αὐτῃ. 1. 
Ἀση. Ἐά. τῷ αἴροῖῇι τὰ σκεύη αὐτῷ Θεοῦ. ὅτι τυαρέδωκεν---Ὶσ- 
ραήλ] ὅτι αὐτὲς ὁ Κύριος εἰς χεῖρας Ἰσραὴλ τυαρέδωχεν Οεοτρ. 
ππαρίδωχεν] ταραδεδωκεν 64. αὐτοὺς] αὖον 94. εἰς χεῖρας] εἰς 
τας χειρᾶς 93» 1ο8. (οπιρί. ΑἸεχ. χεῖρας Ἰσραήλ] χειρας μου 

11 
. ΧΠΙ. Καὶ ἀνέδη ἸΙωνάϑαν] “πεπεϊ! ἀπέσηι Φοπαιἦας νυ. Ἰω- 

νάϑαν] -ἰ- ῥέπων δῖαν. Οἷον. -᾿ ἰάεπι ἰπίεγ ὕῆσοβ δῖαν. Μοίᾳ. 

ἐπὶ τὰς--όδας αὐτα]} ῥέπων Ασῖ. 1. Αση. ΕἘά. "παπίδως εἰ “ρεάίδμε 

γερίαπε υϊρ. τὰς χέρας αὐτὰ] Δ αὐα 44. Οογε. ϑῖαν. ταις 
«ερσιν αὐῇε ς6, 246. τὲς χεῖρας αὐτῷ ΑἸεκ. καὶ ἐπὶ τὰς] α ἐπὶ 44. 
καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῷ] καὶ ἐπι τοῖς πόσιν αὐτῇ ςό, χ46. πόδας 

αὐτῷ] πόδας αὐτῷ ΑΙεχ. καὶ ὁ ἀἴρων] κα καὶ ΑΙά. καὶ ὁ αἴρων 

τῷ σκεύη αὐτῷ} καὶ ὃ σκευοφόρος αὐτῷ (ἢς ν. 17.) Αὐπι. τ. Αται. Εά. 
εἰ αγπιῖρεν εἶν. Μασ. μετ᾽ αὐτὸ] σπισω αὐϊξ το, 52, 64, 82, 92,93; 
1οϑ, 123, 144) 236, 242. (οπιρ]. ΑἸά. (δῖ. Νίος. μετ᾽ αὐτόν“ϑιίαν. 

καὶ ἐπέδλεψαν) και ἐπεδλεψεν ΧΙ, ς6, γ1, 246. 
Ὦ οἱ αλλοφυλοι 19, (6, 82, 1οϑ. 5(αν. καὶ ἔδλεψαν οἱ ἀλλόφυλοι 
Οορὶ. καὶ ἐπέδλεψαν--- Ἰωνάθαν] εἰ εμπι υἱα  7επι Καοίοπα Ῥκαιάς 

γεῖ. 1,31. εχ Μ5. Οεγηι. ἐπίδλεψαν] ἔπεσαν 93. ἴῃ ΤΠΔΙΡ. ἃ ὈΓΪΠΊΔ 

τᾶ. κατὰ ὁ πρόσωπον] κατὰ προσώπου ΟΟτΗΡΙ. κατὰ πρόσω- 

πον Ἰωνάϑαν] ἐνάντιον τὰ ἸἸωνάϑαν Απη. τ. Απη. ΕἘά. τρόσωπον 
τοῦ Ἰωνάϑαν ϑῖλν. καὶ ἐπάταξεν αὐτός] καὶ ἐπαΐαξεν εν αὐῇοις Χ, 
όᾳ, 82, 92, τοϑ, 119, 123» 144) 236, 242. (οἴηρί. (αἴ. ΝΊς. καὶ 

καὶ ἔπεσον ἐνώπιον αὐτὰ ϑίλν. Οὗτος. ἑΐαφμε 

Μεσσὰε] τῆς υποζςασεως - 

γνωριξμεν ὑμῖν] γνωριδμεν ἡμῖν Οἵ. ὦ 

᾿εν Μασαβξ τοῦὄ. 

ΠΕ τῶν αλλοφυλων ςζ,) 82, 93, 108. 

ἦγϑεν καὶ ἔνϑεν] ἡ ἐνϑὲν καὶ ενϑὲν 216. 

"ς Ξκπ Ἁ Ὁ ρ [ων 9 9 "" » ’΄ ν᾿ 

Καὶ εἶπε Σαδλ τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτϑ, ᾿Επισχέψασϑε δὴ, 

αἰ εαεἰεδαπὶ ἀπιε οπαίδανι ΝΜ ]ρ. αὐτάς" καὶ ὁ αἴρων--ἐπάταξεν 

ἴπ οοπι. {64.1] 247.. καὶ ὃ αἴρων ὅς. 4ἀ ἔπ. σοπ).} αἰΐος ἀγηπῖρεν 
εἶμι ἱπισηβοίεδαι Κέφμεης ἐαπι. Ψαὶρ. καὶ ὁ αἴρων τῶ σκεύη αὐτῷ] καὶ 

ὁ σκευοφόρος Ατηγ. τ. Αὐτη. Ἑά. τὸ δὲ παιδάριον αὐτοῦ δἰαν. Οἴἶτορ. 

ἐπεδιδε} εϑαναῖε (ΣΧ. τηαγρ.) ϑίαν. Οἴἶτος. ἔϑανα ἤς, οὐπὶ τ ἔργα 
Τςτρῖο, 93. ἴῃ πλᾶγρ. 8 Ρῆπηα πιᾶηι. ἐπορεύετο ϑίαν. Μοίᾳ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγενήθησαν Απτα, τ. πῃ. Ἐα. 
γῆ ἢ] ἐγενέϊο 82, 93, τοβ. (οπηρί. ἡ τληγὴ ἡ πρώτη] πρῶται 
αἱ πληγαὶ Ατ. 1. Αττη. Ἑ4ά. αὕτη ἡ πληγὴ τρώτη 85ϊαν. Οἶτορ. 
ἣν ἰπάταξεν---σχεύη αὐτόν] κα οαπι ἰητεγπεά. 44. ἃς ἐπάταξεν αὐτοὺς 
Ἰωνάϑαν καὶ ὁ σκευοφόρος αὐτοῦ Ατσπι. ι. Αγπ]. Ἑὰά. ὡς} ὡσές 74, 
939 120, 134. ΔΙά. κα 247. ὡς εἴκοσιν ἄνδρες} φμαῇ υἱρὶπιὶ ἐόν μ, ἐπ 

»δϊα ραγς 7μρενὶ, φάρα ραν δομνε ἱπ αἷδ αγατε εοη που. ψυϊς. εἴχοσιν 

ἄνδρες] εἴκοσι χιλιαδὲς ανδρων 29. ἀνδρες]} ανδρας Χ, 44, 93» 120, 
134, (536. Ὁ νἹάετασ.) 54, 246, 247. Αἰδχ. -Ἐ ἐν μέσῳ μέρει τοῦ 

ἀγροῦ ὃ δύο βόες ἐν τῇ ἡμέρα ἐξαρόειν δύνανται 8[αν. Οἴἶτοσ. ἐν 
βολίσι] ἐν ἐνξολήσιν ((.) 24ς.- ἱπ Ἴαεμὶς ὅγγ, Βαι- Ηῦτ. καὶ ἐν 

πετροβόλοις} κα 11, 141. πταετροδόλοις] τρύδόλοις (ς) γ:. τετρό- 
ξοις (46) 144, 242. καὶ ἐν κόχλαξι] κ ἐν 44.» 121. κόχλαξι] 
κολλαξι 246. κοχλώσιν Αἴεχ. πιρδιε] ἐρλιδια 242. 

ΧΡ. Καὶ ἐγενήϑη 19] καὶ ἐγένετο ῆς ἱπ2} 19, 82, 93, 1οϑ. 
Οομῖρὶ. ἔκρασις] εἰς εκγᾶσιν 29. ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν ἀγρῷ} 
ἐν γρῳῷ καὶ ἐν τῇ ταρεμδολῃ Αγπι. 1. Ασπν. Ἐᾷ. ἐν ταῖς ταρεμᾷξο- 

λαις τῶν ὠλλοφύλων, καὶ ἐν ὠγροῖς δῖαν. Οἴἶτος. καὶ ἐν ἀγρῷ] εν 
τῷ αγρῳ 347. ἐν ἀγρῷ] ἐν τῷ ἀγρῳ Χ, ΧΙ, ςς,, 6, 64, γι, ττ0» 
123. Οαῖ. Νίς. ἐν παιδίω (Ώς) 19. εν τῳ τεδέῳ 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ὁ ἐν} οἱ εν 11, Χ, ΧΙ, 64. 244. ὁ ἐν Μεσσαθ] ὁ ἐν τὴ υποζάσει 10. 
(ουηρὶ. ἔς, ἤπε ὅ, 82, 93. οἱ ἐν Μεσαδ 246. οἷ ἐν ταῖς ἀναξάσε- 
σιν ἦσαν Απη. τ. Ἄττῃ. Εά. ὃς ἣν ἐν Μεσὰδ Οοοῖρ. ἐν Μεσσὰξ] 

καὶ οἱ διαφϑείροηες) α και ΧΙ. καὶ αὐτοὶ οὐκ] 
καὶ αὖοι καὶ ονκ 445) 74) 82) 929 939 τού, τοῦδ, 134) 1445) 236, 242. 

ΑἸΙά. (δι. Νὶς. καὶ αὐῇον οὐκ 24ς. καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤϑελον ποιεῖν} 

καὶ οὐκ ἤϑελον πονεῖν Αττη. 1. Αττη. Εά. αὐτοὶ γὰρ ὡς οὐ φοξούμενοι 

ἤσαν δῖαν. Οἴτορ. οὐκ ἤϑελον ποιεῖν] α ΟΟπρ. ἤϑελον ποιεῖν} 

Ἴϑέλον πονεῖν Χ, 19, τό, 64) 71) 82, 93») 108, 1109, 244. ΑἸά, Αἴδχ, 
8ιδν. Μοΐ. ηϑελον πολεμεῖν 44, ς2, τού, 120, 1235) 134) 144) 242, 
447). Οαῖ, Νίς. ἤϑελον πονὴν (ῆ.) 24ς. καὶ ἐϑάμξησεν] καὶ εϑαμ- 
δηϑη 19, 74) 82, 93. τού, τοϑ, 120, 121) 134. (πηρ!. καὶ ἐζεϑαμ- 

ἐγε- 

ξησεν 24ξς. καὶ ἐγενήϑη 49] - εἰς Χ. καὶ ἐγενέϊο 123, 236. (αἴ, 
Νις, καὶ ἐγενήϑη ἔχεασις παρὰ ΚυρίΕ] α Ουπὶ ἰηϊόττηθά. 44. ὃ ἦν 

αὐτοῖς ἔχγασις ἀπὸ Θεξ δῖαν. Οὐἶτγορ. ἔκςασις υἷι. εἰς ἐεκςασιν ς6. 

ἔκγασις παρὰ Κυρίου] πιϊγασμίμπι α Ῥεο. Μυϊρ. παρὰ Κυρίου] 
λα αρᾶ 247. 

ΧΥῚ. Καὶ εἶδον}: καὶ ἰδὲ 64. καὶ ἴδον ΑἸεχ. Καὶ εἶδον οἱ σκο- 

ποὶ τοῦ Σαὲλ] καὶ ἦν εἰδησις τῷ Σαδλ δίαν. Οἷἶτος. τοῦ Σαοὺλ] 
α τ 247. ἐν Γαδαὰὼ] ἐν ςάσει (α΄ βανίομε) δῖαν. Οἶτορ. Πα- 

δαὰ} Γαξεε Χ, ςς.5 64, ττο, (123. σςοπῆϊληϊεγ.) 144, 242. Οδῖ. Νίς. 
Γαξε τό, 246. Γαξες γ1. Ταξδαε τ61. Γαδὰ Θεοῖς. καὶ ἰδοὺ] 
α δίαν. Οἴτορ. ἢ παρεμβολὴ] τιαρεμδολη τῶν αλλοφυλὼν το. 

τεταραγμένη}] αὶ 19, 1ο8. 

καὶ ἔνϑεν] α και 64. 

ΧΙ]. τῷ μετ᾽ αὐτῷ] τῷ μεθ᾽ αὐτῇ (6) 144. τῷ μεθ᾽ ἑαυτα 
542. ὃς μετ᾽ αὐτῇῪ Απη. τ. Αππ. Εά. τῷ ὄντι μετ᾽ αὐτῷ ϑίαν. 

᾿Επισχίψασθε δὴ] α δὴ 44. Ατα!. τ. Αχπι. Ἑά. ἐπισκέψασθαι δὴ τοό. 

εἰ ἐπ ἐς "Ὁ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ, χιν. 

καὶ ἴδετε τίς πτεπόρευται ἐξ ὑμῶν" χαὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδὰ οὐχ εὑρίσκετο ᾿Ιωνάϑαν καὶ ὁ α΄ ὁ 
ρῶν τὰ σχεύη αὐτῶ. Καὶ εἶχε Σαδλ τῷ ̓ Αχιᾷ, Προσάγαγε τ ἐξθν ὅτι αὐτὸς ἦρεν τὸ ἡτὼ ὖ 18. 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐνώπιον ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐγενήθη ὡς λαλεῖ Σ ΥΕλ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ ὁ ἦχος ἐν το. 

τῇ ππαρεμξολῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο “πορευόμενος «αὶ ἐπλήϑυνε' χαὶ εἶπε ἼΔΕλ πρὸς τὸν 

ἱερέα, Συνάγαγε τὰς χεῖράς σου. Καὶ ἀνέξη Σαδλ καὶ πὰς ὁ λαῦς ὁ μετ᾽ αὐτὰ, χαὶ ἔρχοντὰϊ 20. 

ἕως τῷ ππολέμε' καὶ ἰδὲ ἐγένετο ῥομφαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτὸ, σύγχυσις μεγάλη σφό- 

δρα. Καὶ οἱ ὄδλοι οἱ ὄντες ἐχϑὲς χαὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων οἱ ἀναξάντες εἰς τὴν “ει. 

«ταρεμξολὴν, ἐπεςράφησαν χαὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ Ἰσραὴλ τῶν᾽ μετὰ Σαδλ καὶ ἸΙωνάϑαν. Καὶ 23. 
πἄς Ἰσραὴλ οἱ χρυπ]όμενοι ἐν τῷ ὄρει Ἐφραὶμ, χαὶ ἤχεσαν ὅτι πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι" χαὶ 
ν χαὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πστόλεμογ" χαὶ ἔσωσε Κύριος ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη τὸν Ἶ τ δυγάπ]εσι χαὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πυύλεμον" χαὶ ἔσω ρίος ἢ μέρ ῇ σ- 
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πος ᾿] ι 

᾿ηραήλ" χαὶ ὃ ππόλεμος δίηλθε τὴν Βαμών" (αἱ σᾶς ὁ λαὸς ἦν μετὰ Σαδλ ὡς δέχα χιλιάδες ἀνγ-. 

᾿ ἡ δρῶν, Καὶ ἦν ὁ πόλεμος διεσπαρμένος εἰς ὅλην πόλιν ἐν τῷ ὅρει Ἐφραίμ. Καὶ Σαθλζήγνύησεν 23. 24. 

ἐπισκεψασϑαι χΖ4ς. ἐπισκέψασθε νῦν ΟεοΥρ. δίαν. καὶ ἴδετε] καὶ 
ιδα]ε ΧΙ. καὶ δέεται 24ς. τίς πεπόρευται] τὲς ἐκπεπορεύῖαι 44. 
εἰ ὧδε τις τοεπόρευϊαι δῖαν. Οἰἶτορ. τπτεπόρευϊα.} πορενεται 74, 

244. ἐξ ὑμῶν] εξ ἡμων Χ, 29, ςό, 64, 92, 93» 144, 236, 242, 
247. Οομορὶ. Αγη. Εά4. σεοσρ. δῖαν. Οἰἶγορ. καὶ ἐπεσκέψαν]ο] 
λ 44. καὶ ἐπεσκεψαῖο 93» 134. καὶ εἐπισκεψαῖο τοό. καὶ ἰδὲ] 
α ἰδὲ Ατη. 1. ΑἌσηι Ἐά. οὐχ εὑρίσκετο} εχ, ἡυρισκετο 64. 8χ 
ἡυρισκαῖο 54ς. ἔχ, εὑρίσκεται ΑἸοχ. -Ἐ ἐν αὐτοῖς Θεοῖς. -Ἐ μετ᾽ 

αὐτῶν ϑίαν. Οἴτορ. καὶ ὁ αἴρων α καὶ ΑΙά. τὼ σκεύη αὐτῇ] 

τὰ οπλαὰ αὐα 242. 

ΧΡ]. τῷ ᾿Αχιῷ] πρὸς τὸν ᾿Αχιὰν ϑ[αν. ᾿Αχιᾷ ] Αχεία 
(11. [εἀ ε ροῖξεα ἀεϊεῖιπι.) 93. Αχιαῦδ τ21. ᾿Αχᾷ αεοῦρ. Προσ- 
ἄγαγε--- Ἰσραήλ] τροσαγαγεις ἐφεδ ἐν τὴ ἡμέρα ἐκεινὴ ἐνωπιον Ἰσραὴλ 
24ς. Προσάγαγε-- Καὶ ἀνέδη Σαὰλ ἴῃ σοπι. 20.} 247. Προσ- 

ἀγαγε τὸ ἰφόδ]. προσάγαγε τὴν κιδωτὸν τῇ Θεξ τηᾶτσ. Αγσηγ. Εά. 
τοροσάγαγε τὴν ἔσϑητα εὐπέδ Οεοτρ. προσαγάγετέ μοι αἴροντα τὼ 
ἑμάτια ἱερατικῶ δ8[αν. Οἰΐξτορ. ἀρρίϊεα ἀγεανα θεῖ Ψυὶρ. τὸ 
ἐφάδ 15] τῳ ἐφεδ 71, 95. ΑΙἸά. ὅτι αὐτὸς --ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ὅτι ἦν ἡ 
κιξωτὸς τῷ Θεῖξ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 44, τού, τ2ο, 134. Οοπιρὶ. ΑἸή. 
ΑΙεκ. Θεογρ. ἔς, πε τα, γ4. ἧς, πἰΩ ἐκείνη ἡμέρᾳ, δαν. ἐγαὶ ἐπὲσε 
ἐδὲ ἀγεα δ εὶ ἐπ. ϊς ἐἶα Ψυϊα. ὅτι αὐτὸς ἦρεν] καὶ προσηγᾶγε 244. 

ὅτι αὐτὸς ἦρεν ὅζς. δὰ ἤη. σοι. ὅτι αὐτὸς ἦρε τὸ ἔπάδ. ὅτι ἣν ἡ κιξωτὸς 

τὸ Θεῖ ἐν τῇ ἡρέρφ ἐκείνῃ ἐνώπιον Ἰσραήλ Ἄτην, 1. Αγπι. Ἐά. ἐνώ- 
Ἄσιον Ἰσραήλ] ἐγώπιον υἱῶν Ἰσραήλ Οεοῖσ. μετὰ τῶν νίῶν Ἰσραήλ 
δῖαν. ἐπη  εἐὶς 7 γαεὶ, Ψαΐς. .᾿ 

ΧΙΧ, Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγενέϊο το, 82, 93, το8, ΟορΙ. Καὶ 
ἐγενηϑητ-ἑερέα 1591 4 οὐπὶ ἱπϊειτηδά. 44. ὡς λαλεῖ) ὡς ἐλαλες 11; 

Χ, ΧΙ, το» 29, 56, 71, 82) 925 93, 1οϑ, 110) 121) 123») 244, 24ς, 

2446. ΑΙεχ. Ατγπὶ. σ. Ασα. Ἐ4. Οεοσρ. δ'δν. ὡς ἐλάλησε ΟὈΠΊΡΙ. 
ὡς λαλεῖ Σαοὺλ] Σαουλ ὡς ἐλάλει ς2,. 64, 144, 242. τ. Νῖς. 

Σαὲλ])] Σαμεὴλ ΑΙ4, πρὸς τὸν ἱερέα) μετὰ τῷ ἱερέως Αὐπι. τ. Αὐτη. 
Ἐά. τῷ ἱερεῖ Οεοτγρ. 

ὁ ἦχος ἤν ϑίαν. Οἶτορ. ἐν τῇ παρεμξολῇ] τῆς παρεμθολης 10, 82, 
108. ἐν τῇ ταρεμδολῃ τῶν ἀλλοφύλων] α δῖαν. Οἷἶτορ. ἐπο- 
βεύετο πορευόμενος) Ὑτ. 82, 93) τοϑ. ΟΟπρ]. Αττι. τ. Αστῃ. Εά. δ[αν: 
τοορευόμενος), 44- τυροπορενομενος τού. ἐπλήϑυνε)] εἐπληϑύνετο 
93» τοϑ. (οτωρί. καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν ἱερέα] καὶ λέγει Σαοὺλ 
τῷ ἱερεῖ Απη, τ. πη. Ἐὰ, Συνάγαγε] ῥτεεπηϊτῖ. καὶ Χ. συνα- 
ψαγέϊε ΧΙ. τὰς χεῖράς σον] τὸ ἐφάέξ Ὑπεοάοτει.. ἰπα Οἵ. ΝΊς. 
α τὰς Αγ, τ. Ασπῃ. απ. 

ΧΧ. Καὶ αἀνέξη] καὶ ἀνεξόησεν Αἷεκ. καὶ ἐξέδη δῖλν, Καὶ 

ὠνέξη---τὰ τοολέμε} καὶ ἐξοησε Σαουλ καὶ πᾶς ὁ λᾶος ὁ μετ᾽ ἄντε, 
και ἐρχονΊαι μετ᾽ αὐῇξ ως τὰ πολεμᾷ 247. τὰς ὁ] , πας ςς. 

ὁ μετ᾽ αὐτῷ ]ὰ ὁ 74. ὃς μετ᾽ αὐτῷ Αἴπι. τ. Ασῃ, Εά, ὃς ἦν μετ᾽ αὐ. 

τοῦ Ὁεογρ. καὶ ἔρχον]α!ι] χαὶ ἧλϑθον Αγηι. τ. Ατηι. Εά. καὶ ἐξε 

ἥλϑον 5Ιαν. ἐγένετο ῥομφαία} εγενέϊο ἡ ρομφαία Χ, ΧΙ, 29, ς ν 
34ς. ἄνδρος] ἑκάςε 5δ᾽1.ν. ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτῷ] ἐπι τὸν ττλη- 
σιον μῆρον αὐΐκ ς2, 236, 242. -ἰ κτείνεσα ϑῖαν. Οἴἶτορ. ττῦλη- 

σον} μειρον Τοτίρτιπι αρτὰ δ 8]. τὴ. ςς. μῆρον 144. σύγχυσις] 
Ῥτατλῖτι. καὶ (οτρ!. Ατπι, 1. Αγ. Ἐ4, ργαπεῖτς, καὶ ἐγένετο Θεοτα. 
δῖαν. Οἷἶτορ. ργβεπητ. εδάθμι ἴητοῦ ἀποοβ δίαν. Μία. σφόδρα] 
α Ὅεοκς. . ; - : . 

ΧΧΙ. Καὶ οἱ δοῦλοι] ᾿Αλλ᾽ οἱ Ἑδραῖοι δῖαν. Οἷἶγοσ. ᾿Αλλ᾽ οἱ 
δοῦλοι (πιαγα. οἱ Ἑ Ἐδραϊοι) ϑἰδν. Μοίᾳ. δώ εἰ Ηεόν,εὶ νυ. Καὶ 
οἱ δοῦλοι οἱ ὄντες] και Σαδλ χαὶ οἱ οντὲς 24 5. οἱ δθλοι] οἱ Ἑέραιοι 
(πατς.) Χ, 93. Ατῃ. ἘΔ. - τῶν χλλοφυλων 44. οἱ ὄντες} οἱ ἦσαν 

Ὶ ᾿ 

καὶ ὃ ἦχος] καὶ ἣν ὁ ἦχος Οεοῦρ. καὶ ἰδὲ 

Ἀπη. 1. Αγπ). Εὰ, Οεογρ. ϑίδν. οἱ ὄντες--- ἀλλοφύλων] οἱ οντες 
μέα τῶν ἀλλοφυλων εχϑὲς καὶ τριτῆς ἡμέρας 120, 134. οἵες μετὰ 
τῶν ἀλλοφυλων ἐχθὲς καὶ τριτὴν ἡμερὰν 247. οἱ ὄντες---ἀνα- 
δανἼες} χϑὲες καὶ τριτῆς ἡμερᾶς οἱ αναξαγες 44. ᾿ἐχϑὲς] ρή- 
τι πὶ ε ἔς ροίϊπεα ἀεϊεῖιπι ΠΠ. τῦρο τῆς ἐχϑὲς ςό, 246. χϑες 
1ο8, 242. Οοιηρί. ἐχϑὲς -- ἀλλοφύλων] μετὰ τῶν ἀλλοφύλων 
ἐχϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν ΑἸεχ. ΑΥτη. τ. Ατη). Εἀ. ϑ8[λν. ἐχϑὲς 
--ἀναδάντες]} μετα των᾿ αλλοφυλων χϑες καὶ τριτὴς ἡμερᾶς οἱ ἀνᾶ- 
δαινοῦἶες τοῦ. καὶ τρίτην ἡμέραν] καὶ τριτῆς 1ο,) 82, 93) 108. 
ΟὐΟμΊΡΙ. καὶ τρίτης ἡμέρας 74. υἱ ν]άεῖυγ, οἱ ἄναξαντες] οἱ ἀνα- 
δαινοῦῖες ΧΙ, 74) 123, 1347) 247. ΑἸά, Αἰεχ. νον 144. - ἦσαν 
Απῃ. 1. Ατπι. Ἐά. -Ἑ πολεμῆσαι 8Αν: Οἷτος. εἰς τὴν παρεμ- 
δολὴν] μεσὴην παρεμβολὴν 24ς. προς τὴν παρεμβολὴν 246. “κ εἰς 247. 
οὗ εἰς τὴν τοαρεμθολὴν ΑΙ4. «τρρὸς τοὺς ὠλλοφύλους δῖαν. Οἴἶξορ. 
ἰπεςράφησαν] ανεγραφησαν 11. ἐπεςράφηκαν (ς) 242. ἐπερρά- 
φησαν ὅζς. δὰ ἤη. οοπι.}] ἐπερράφησαν ἐκεῖϑεν εἶναι μετὰ Ἰσραὴλ καὶ 
μετὰ Σανὰλ καὶ μετὰ ᾿Ιωνάϑαν. Απτη. 1. ἤς, ἥπε αἷξ. μετὰ, Αττη. 

. . Ψ .» “- . . Ν Σ Ἐά. καὶ ἡσᾶν μετὰ Ἰσραηλιτῶν καὶ μετὰ Σαοὺλ καὶ μετὰ Ἰωνάϑαν. 
δίαν. Οἶτορ. - καὶ αὐτοὶ εἶναι] κα εἰναι ςς. καὶ αὐτοὶ τοῦ εἶναι αὐ- 
τοὺς ϑαν. Μοίᾳ. μετοὼ Ἰσραὴλ τῶν] μέϊα λαξ τα 247. μετὰ Ἰσ- 
ραηλιτῶν ὄντων 81αν. Μοίᾳ. “ τῶν μετὰ] τὸν μέ 44. τοῦ. α τῶν 
ΑΙά. καὶ Ἰωνάϑαν] καὶ μετὰ Ἰωνάϑαν ϑ8αν. Μοίῃ. 

ΧΧΙ]. τᾶς Ἰσραὴλ] τας ἀνὴρ Ἰσρχηλ 74) 134, 447. Οοπρῖ, 
ΑΙά. ΑΙεχ. τες Ἰσραηλῖται Οεοτρ. 5ϊαν. οἱ κρυπΊόμενοι] ς 
κρυπΊομενος 64, 144) 236, 442. (αϊ. Νίςο. - ἦσαν Απῃ. τ. ΑΥην. Εά. 
οἱ ἐκρύξησαν 8ῖαν. Οἶτογ. κρυπήόμενοι ἐν] ροίξ ῃξεο εἰξ ταΐητα 8 11- 
τεγαγη Χ. καὶ ἤκεσαν] α και Χ, ΧΙ, 29) 44) κΚ, ςό, γ4, 82, τοῦ, 
119) 120, 134,24, 246,24). (πρὶ. ΑΙά. δῖαν. ὡς ἤκεσαν Ατίη. τ; 
τ. ἘΔ. τοεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι] αλλοφυλοι τεφευγασιν 121. 
καὶ συνώπεσ!,] συνηπῆον Ατηχ. ἘΑ. ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ςραφέντες αν: 
Οὗτος. συναπεσι) προσεκολύϑησαν (ῇς) πιᾶγρ. τοϑ. συνωγουσι 
247. καὶ αὐτοὶ ὀπίσω] καὶ τὴν αὐτοὶ (ἢῆς) ὀπίσω 242. ὀπίσω 
αὐτῶν] ἔτι ὀπίσω αὐτῶν Ατῃ. τ. Ατη. Εά. καὶ συνάγονἶες ὑπίσω αὐ- 
τῶν δῖαν. Οὔτορ. καὶ ἔσωσε---τὸν Ἰσραήλ] αὶ ουπὶ ἱπιογηηεά, 44. 
καὶ ἔσωσε Κύριος] καὶ ἔσωσεν ὁ Κύριος Οεοτς. καὶ ὅτως ἔσωσε Κύριος 
σαν. Οἶτορ.. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ἰσραήλ] τον Ισραηλ εν τὴ 
ἤμέρῶ ἐκεινὴ ἐκ χειρος αλλοφυλων 9357 1ο8. ἢς, ἤπε ἐκ χεῖρος ἀλλο: 
φύλων, Οοπηρὶ. ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ τοὺς ἸΙσραυλίτας ἐχ χειρῶν τῶν 
λλοφυλῶν ὅ8[αν. ΟΙἾΤῸρς. ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρῳ τὸν ᾿σραήλ 8[αν. Μοίᾳ, 
τὸν Ἰσραήλ] -ἰ- ἐκ χιεῖρος τῶν ἀλλοφυλῶν 19. “Ἐ εχ χειρος αλλοφυλὼν 
ξ3. χ τὸν 74γ134. καὶ ὁ πόλεμος διῆλϑε! ὁ δὲ πόλεμος διῆλϑε 
᾿εοῦρ. ὁ δὲ πόλεμος ἔτος διετείνετο 5ῖαν. Οἵἶγοσ. ὁ δὲ πόλεμος 
προῆλθεν οἷαν. Μοίᾳ. ξπρπα σπμίοσι ξεγυεηὶ Νυΐρ. τὴν Βαμὼϑ)] 
τὴν Καμὼδ ΧΙ. Βηϑαυν 44, τού, 120, 134. (Ὀμπρὶ. Βηϑαιμ γα. 
Βαιθωρων 82. 93, τοϑ. α τὴν τ19. ἔπι Βαμωθ' τ2ῖ. Βηϑαν 247. 
τὴν Βηϑαῦν, οὐπὶ τὴν ἴῃ οΠαγαξξ. πιίποτε, Αἶεχ. τὴν Βεϑαὰμ, Ατγηγ. αὶ 
τὴν Βηϑανᾶν. Ατη). Ε4ά. τὴν Οὐευϑαμώϑ Θεοῖς. ἕως Βαμὸν ϑίαν. 
Οἴἶτος. ἕως Βαμὼϑ' δῖαν. Μοίᾳ. εὐγιε αὐ Βειδανε γυΐσ. καὶ 
τᾶς ὁ λαὺς δες. Δὰ ἔῃ. ςοηι.] εἰ ἐγαπὶ ἐμαὶ διαμῖε φιαβ ἄφοονι γα] οἱ. 
γογμη Νεῖ, 1,Αῖ. εχ Μϑ. Οεη. καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἣν] και Ισραηλ ἣν 
190, 82, 93) τοβϑ. (οπιρ. ὡς δέκα] ὡσει δέκα 44, 74, τοϑ. Οοπρρὶ. 
ὡς δωδεκα τ, 236, 244. Ργαπιις. ἦν δὲ δῖαν. Οἴἶτορ. χιλιάδες 
οἰνδρῶν] χιλιαδας ἀνδρων τ20... ἐρτος τ ; 

ΧΧΙΠ, Καὶ ἥν] καὶ ἤδη (ῆ.) 82. Καὶ ἣν---πόλιν] καὶ ἦν πά. 
σης πόλεως ταύτης ὁ πόλεμος διεσπαρμένος 81αν. Οἰἶγοσ. ὅλην τό- 
λιν] ολὴν τὴν πολιν Χ, ΧΙ, 44) «6, 64, 715) 7γᾳ, 82, 937) τοῦ, 1τοϑ, 1χι,᾿ 
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ΒΑΣΙΛΔΕΙΩ͂Ν ἃ. 
ξΕΦ. χ ]ν. 

ἄγνοϊᾶν μεγάλην. ἐν τῇ ἡβέρᾷ ἐχείνῃ, χαὶ, ̓ἀρᾶται τῷ λαὼ, λέγων, Ἐπιχατάρατοξ ὃ ὁ ἄνϑρωχος ὃ ὃς 

φάγεται ἄρτον. ἕως ἑσπέρας" καὶ ἐχδιχήδω τὸν ἐχϑρόν μου" χαὶ οὐκ ἐγεύσατο “ἂς ὃ λαὺς ἄρτε! 

25. 26. 

27. 

28, 

20. 

χαὶ πᾶσα ἡ γῆ ἠρίςα. Καὶ ᾿Ιάαλ δουμὸς ἦ ἦν μελισσῶνος χατὰ πρόσωπον τϑ ἀγρᾷ. Καὶ εἰσ: 

ἤλϑεν ὁ λαὸς εἰς τὸν μελίσσωνᾶ, καὶ ἰδὲ ἐ ἐπορεύετο λαλῶν" χαὶ ἰδὲ οὐχ ἦν ἐπιςρέφων τὴν χεϊρὰ 

αὐτῇ εἰς τὸ τόμα αὐτῷ, ὅτι ἐροθήϑη ὁ ὁ λαὸς τὸν ὄρκον Κυρία., Καὶ ᾿Ιωνάϑαν οὐχ ἀχηχόει ἐν τῷ 

ὀρχίζειν τὸν πατέρα, αὖτ τὸν λαόν' χαὶ ἐξέτεινε τὸ ἄκρον τϑ σχήπ]ρε, αὐτβξ τῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐ- 

8, χαὶ ἐδαψεν αὐτὰ εἰς τὸ κηρίον τῷ μέλιτος, χαὶ ἐπέςρεψε: τὴν χεῖρα. αὐτῷ εἰς τὸ φύμα αὖτ, 

χαὶ ἀγέδλεψαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτᾶ. Καὶ ἀπεχρίνη εἷς ἐκ τῇ λαξ, χαὶ εἶπεν, Ὁρχίσας ὥρκισα 

τὸν λαὸν ὁ τατήῤ σου, λέγων, Ἐπικατάρατος ὃ ἄνϑρωπος ὃ ὃς φάγεται ἄρτον σήμερον". χαὶ ἐξε- 

λύϑῃ ὁ λαός. Καὶ ἔγνω ᾿Ιωνάϑαν, χαὶ εἶπεν, ᾿Απήλλαχεν ὁ σατήρ μου τὴν γῆν" ἴδε, διότι εἶἷ- 

δὸν οἱ ὀφϑαλμοί μου ὅτι ἐγευσάμην βραχύ τι τῇ μέλιτος τἄτϑ. ᾿Αλλ᾽ ὅτι ἔφαγεν ἔσϑων σή- 
ε Ν “ ΄ “᾿,.Σἦ " “,᾿ ."- . Φ "“, - "᾿ 

μέρον ὁ λαὸς τῶν σχύλων τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν ὧν εὗρεν, ὅτι γὺν ἂν μείζων ἦν ἡ πληγὴ ἣ ἐν τοῖς 

123)1347γ144.2306,242,544.924.3. 246. (οπῃρ!. ΑἸά4. ΑἸεχ. σι. Νίς. 
ολῆν τὴν γὴν 347. ὅλας τὰς πόλεις Ατγηι. 1. Ασηι Εὰ. ἐν τῷ ὄρει} 

κ44. κτῷ ὃ ὄρει Οθογ. ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ] εν τῳ ὀρει τῷ Εφραιμ 
11, 244. : καὶ ἀπέφυγεν εἰς ὅρος Ἑφρίμ δίαν. Οἴἶτος. 

ΧΧΙ͂ν. Καὶ Σαοὺλ--λέγω»] Καὶ ἐξώρκισε Σαοὺλ τὸν λαὸν ὅρχῳ 

μεγάλῳ ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ καὶ εἶπεν εἴπατε τῷ λαῷ ϑ8ῖαν. Οἶἶτος.᾿ 
μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} αὶ Απτ. 1. Ασῃ). Εά, ᾿χέγων] χαὶ λέ- 
γε: ΑπΏ. τ. Ασπι. Ἑά.. ᾿Ἐπικαταραῖος] οτι καΐαρατος 247. -ἰ- ἴσαι 
Ἀπῃ. 1. Ἄσπι. ΕἘά. -Ἐ γίνοιτο Θοτξ. ᾿ΕπικατάραἾος ὁ ἄνϑρω- 

πος} ὁ Χ, τ24(. Ἐπικατάραῖος ὁ ἄνθρωπος---τὸν ἐχϑρόν μου] 
Ἀϊαϊεάϊδίως ἄοηπο, φεὶ ἐάενὶβ ν ἀρὰ σα τοὔῥεγαπι, ἰψμε εἰμνε εἰοίταν ἐς 

ἐπί μιῖςο πῖξο. ΤεπῺ. ὃς φαγέϊα!ι] ος φαγὴ 247. ὃς φάγηϊαι ΑΙά, 

ἄρτον] -Ἡ ἐν ἐκείνῃ. τῇ ἡμέρῳ ϑῖΑαν. Οἶτορ. ἕως ἱσπέρας] Ἡ ἢ ἄλλό 
τι 44. καὶ ἐνδιφήσο], Ρτρετηῖεῖ. ἕως τηᾶγρ. Αἴτη. 1. ἕως ἐκδικήσω 

δῖαν. καὶ ἐκδικήσω, τὸν ἔχϑρόν μῈ} 242. “οπες μἰοίψοαν ἐδ ἱπὶ- 
«πἰεῖς πιεῖς Μασ. τὸν , ἐχϑρόν μ8} εἰς τὸν ἔχϑρον μα το8. Οοπηρὶ. 
την ἐχϑραν με τιρ.. τὰς ἐχϑράς μα Αττη. τ. Ατη. Ἑά. δῖαν. καὶ 
οὐχ ἐγεύσαῖο--- ἄρτα} εἰ ποῦ ξανὰ ἰοΐμς βορμῖμ εἴα: Τεπυ!]. ἐγεύ- 
σατο] ἐγευσανῖο 24)η.Ὑ πᾶς ὁ λαὸς] - ὁ μετ᾽ αὐῇᾳ ςς. ὁ λαὸς 

πᾶς ὅ8ἴαν. καὶ τᾶσα--᾿ Ἰάχλ 'π οοη. ἴε4.] α 247. καὶ στᾶσα 
ἢ Ὑ5) καὶ πας ο λᾶος 12ο. καὶ στᾶσα ἡ γὴ ἠρίςα} εἰ ἰοία ΠΥ ποΜ 

2ταπάεῤαι Τετῖμ!]. πᾶσα γὴ ἐν τῷ δρυμῷ ϑίδν. Οἴτορ. οπηπομε 
“ΓΤ νμΐρας ὑσπὶβ ἐπ βαίμωα, Ψοσ. ὀ ἠρίςα ] ἥἧλϑθεν εἰς ὄρυμόν Οοπηρὶ. 

ΧΧΝΡ. Καὶ Ἰααλ] και ἰδὲ Χ, ΧΙ, 29, 444.) 52, ς 5» ξ6, 645 715 74. 
92) τού, 1109, 120, 123») 1349 1445 236,5 244,24, 246. ΔΑΙ]ά. (Δι. Νῖς. 

Καὶ Ἰδαλ δρυμὸς ἦν μελισσῶνος] καὶ ἐκεῖ ἦν δρυμὸς μελισσῶν Ατηη. 1. 
Ἀπη. Εά. καὶ ἰδὲ ἢ ἦν δρυμὸς μελισσῶνος Θεοῦ. καὶ ἰδοὺ δρυμὸς ἦν 
τὸ ὠγρὰ μέλι ἀπὸ πάντων ἀγρὼν τῆς ἐρήμε δῖαν. Οἰἶγορ. Ἰάαλ] 

Ιαρ 11. αὶ 19, 82) 93, 1ο8, 242. (οπηρ!. Ἰάαρ Αἰεχ. δρυμὸς] ὁ 
δρυμὸς ΟΟὨΡΡΙ. 
ἄγρ8] τε λαξ 10, 82, το. 

ΧΧΥΙ. Καὶ εἰσηλϑεν ὁ ὁ λαὸς] καὶ εἰσηλϑε Ἄπη, Ὶ: 

καὶ εἰσῆλϑον παάδες ο, ; ἄνδρες Θεοῖς. καὶ εἰσῆλθε τᾶς ὃ λαὸς δῖαν. 

Οὔτορ. εἰς τὸν μελισσώνα] προς τον βελισσωνα 44. 
εἰς δρυμὸν μέλιτος 514ν. Οἴτορ. καὶ ἰδοὺ 15] α ιδὰ γτ. Απῃ. 1. 

ἈΑπῃ. Ἐα. καὶ ἰδὲ ἐπορεύετο λαλῶν] α 144. ἐπορεύετο] διεπο- 
βέυετο 82, 93; 108. (ΟΠλΡ]. ἐπορεύονϊο Ἄττῃ. 1. Αππη. Εά. ἐπο- 

ρεύετο λαλῶν] εἶδεν ὁ λαὸς ὅτι ἔῤῥεε μέλι 8ιαν. Οἴἶτορ. εἰσῆλθον λα- 
λδνϊες (ὅτι ἔῤῥεε μέλι) δῖαν. Μοΐᾳ. εἰ ἀρρατκὶ! βμεης πιοὶ Ψαρ. λα- 

λῶν] τό μλι (ῆς) 93. ἰπ πηᾶγρ. ἃ μιιπια τπῆδηι. μέλι ΟΟμΏΡ]. γογγύ- 
ζοῦες Αὐτη. τ. Ατπι. Ἐά, καὶ ἰδὲ οὐκ ἦν] α ἰδὲ 44, 74) 82, 93) τοῦ, 
1ο8, 120, 1345) 247. (οπλρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. δ[αν. Μοίᾳ. 

τις Απη. τ. Αγπι. Εά. ὠλλὼ οὐκ ἦν δίαν. Οἴτορ. ἐκ ἣν ἐπιςρέ- 

φων] οὐκ ἦν ὁ ἐπιγρέφον (0) 24ς. ἐπιςρέφων) ὁ ἐπιξρεφων 64, 71» 
82, 1οϑ, 1195 123) 236, 2445) 247. Οστηρ!. (δῖ. Νὶς. ὃς ὃς ἐπέςρεφε 
(. ο) Αγῃ). 1::.- Απτ. ἘΔ. τὴν χεῖρα αὐτξ} α αὐξ τοϑ, 24.). (ὐοπιρὶ. 
τὰς χεῖρας αὐτὰ ϑίαν. αὐτὰ 5,5] αὐτῇ ΑἸεχ. Ασῃ. τ. Απῃ. Εα. 

εἰς τὸ ςόμα αὐτῇ} πρὸς τὸ ςόμα αὐτξ 8ϊΑν. τὸν ὅρχον] Ργϑδυηϊεῖ, 

εἰς 242. Κυρίς] τα Κυριξ τού. α 5[αν. Οἰἤτορ. 
ΟΧΧΨΙΙ, Καὶ ἸΙωνάϑαν οὐκ ἀκηκόει) Καὶ ᾿Ιωνάϑαν οὐκ ἥν ἀκη- 
κοὼς Ατη. τ. Ατη. ΕἘά. Τοῦτο δὲ Ιωνάϑαν οὐκ ἀκηκόει ϑίΑν. Οἴἶτος. 

Ἰωνάθαν δὲ τοῦτο οὐκ ἀκηκόει ϑῖαν. Μοίᾳ. ἀκηκόει) ἤχει 93: 
ἤχδὲν 121. ἄκβει 5ς. κηκόει ΑἸά. ἐν τῷ ὁρχίζειν τὸν πατέρα 
αὐτῇ] ὅ ὅτι ὥρχιζεν ὁ ο πατὴρ αὐτῷ ΑΥπι. 1. Αττν. ΕΔ. ὅταν ὥρκιζεν ὁ 0 
εἰῖο αὐτὰ ϑίαν, Οἰἴἶτορ. ἄς, ηἰῇ αὐτῷ, δίδν. Μοίᾳ. αὐτῷ τ, 

5,3, 4’, ς3] αὐτῷ Αἰεχ. τὸν λαὸν] τὰς υἱὸς Ἰσραηλ ὃς, 93) 108. 
οι, Π. 

Ἀπ. Ἑά. 

Α τὸν Οεογς. 

᾿ ,» ͵[’΄5΄αἡαφ 
Και ΟΥΧ Ἦν 

᾿Ἑὰά. καὶ Ἰωνάϑαν ἔγνω Οεοζρ. 

μελισσῶνος) μελισῶνος (ας ᾿ηζ8) ΑΙὰ. τοῦ 

σχήπῆρε αὐτὰ] λ οὐκ 44. 55) 71, 347. . τοῦ ἐν τῇ ΧΕΡῚ] ἡ κα τὰ ΧΙ: 
ὃ ἐν τῇ «χειρὶ Αγπι. τ. Απη. Ἐά. καὶ ὁ ἔξαψιν αὐτὸ] α αὐτὸ. Αστη. τς 
Απῇ. Εά. καὶ βάψας τὸ ἄκρον δῖαν. Οὗτος. καὶ ἔθαψεν αὐτὸ εἰς 
τὸ κηρίον] χαὶ ἐνεξαψεν εἰς τὸ κηρίον 190.Ὑ ἔραψεν] ενεδαψεν 93, τοϑ, 
123. ἀνέδαψεν Οοπρρὶ. ἴδαψεν αὐτὸ] κα αὐῇο 345,.247. εἰς τὸ 
κηρίον τοῦ μέλιτος] εἰς τὸ μέλι ϑῖαν. Οὗτορ. καὶ ἐπέςρεψε] α και 

236. καὶ ἀπέξρεψε Αοδεῖιβ ἱπ Οατ. Νίς. καὶ ἀνέδλεψαν οἱ ὐφ- 
ϑαλμοὶ αὐτῷ͵ 93. καὶ ἀνεώχϑησαν (αρενεὶ “μπ1) οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῇ 
Ἀπη. 1. Ασπι. Ἑά. καὶ ἐφωτίσϑησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ϑαν. Οἴἶτος. 
εἰ ἐΠ]μηιπαιὶ μπὲ οομὶὶ εὐ... Μαϊᾷ. ἀνίδλεψα»ν} ἐνέδλεψαν ( οπιρὶ. 

ΧΧΥΉΙ. Καὶ ἐὠπεκρίϑη--καὶ εἶπεν] ὠπεχρίϑη εἷς ἐκ τῆς δυνά: 
βεως καὶ λέγει Αττη. 1. ὥς, οὐπὶ ἐκεῖθεν ρΡοΙξ ϑυνάμεως, Αττη. Εάὰ, 

Καὶ ὠπεχρίϑη---λέγων) καὶ εἰπὲν αὐΐῳ εἰ εἰς ἐκ τ λὰξ ὁ τατῆρ σΒ ορχισῷ 

τον λαὸν λεγὼν 44. Ὁρκίσας] ὠρκισας 24ς. ὥρκισε] ὡρχησεν 
((ογί. τπεπὰ, ργο ὠρκισεν) 236. τὸν λαὸν ὃ ττατήρ σἘ} ὁ Ἰτατῆρ σου 
τον λαον 11, ΧΙ, ςς, τό, 64, 93» 1οϑ, 121, 123, 144. 236, 242, 244. 

24.) 246, 247). (ομρὶ. ΑἸεχ. (αὶ. Νιὶς. Αὐτὴ). :. Αγηϊ. Εά, ϑἷαν. 
Μοίᾳ. ὁ πατὴρ σὰ τῷ λαῳ 111. οτπατὴρ σὰ ἔπι τὸν λαὸν ζΞ2. λέ: 
γων} καὶ λέγοι Αγγη. 1. Ἀρη: ἙΕά. ᾿Επικαταραῖος ὃ ὁ ἄνθρωπος] ἐπι- 

κατάραῖος ἔςαι ὃ ἀνὴρ Ατπη. τ. Αστῃ. Εά. ἐπικοταάραῖζος γένοιτο ὁ ἄν: 
ϑρωπος Οεογρ. ὁ ἄνθρωπος] α ὁ ςς,), 216, 242, 247. ὃς φάγε- 
ται] ὃς φαγηῖαι. ΑἸά. ἄρτον) λα 347. σήμερον] ἕως ἑσπέρας 
Αὐῦ. τ. πῃ. Εά4, ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ ϑῖδν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἔγνω Ἰωνάϑαν]» καὶ ὡς ἔγνω Ἰωνάϑαν Ατηϊ. 1. ΑΓΠῚ: 
᾿ἈΑπήλλαχιν) απηλᾶχεν τοῦ. 

απηλλαζεν 144. απειλλαχεν 542 ὥλεσεν Αττα. τ. Απη. "4, ἐτα: 
ραξεν ϑίαν. ἐπήλλαχκο “μέντοι τότε] ἃ ἀπή ἵλαχεν (Πο) ὁ πατήρ 
μὲ τὴν γῆν. ἴδε διότι ἐγευσώμην βραχὺ τοῦ μέλιτος τότε: εἶδον οἱ ̓φ- 
ϑαλμοί με. Οεπηδάϊΐιϑ ἰῃ δῖ. Νίο. τὴν γῆν] τὸν λαὸν ἐπὶ τῆς γῆὲ 
δῖαν. Οἶτορ. ἴδε] ἰδέτε τ19, 244. 8ἷαν. Οἷἶτορ. κα Αὔπ). :. Αγπὶ: 
Ἑά. ἴδε, διότι} ,δὲ δὴ οτι 46, 246. ἴδε, διότι--- μέλιτος τότε} 

ιδὲ διοτι ἐγευσαμὴν βραχν τα μέλιτος τατε ειδοὸν οἱ οφϑαλμοι μου τ0, 
82, 93» τοβ. ἢς, πιῇ βραχύ τι (οὶ. ἴδε, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί 
μ8, ὅτι ἐγευσώμην βραχὺ τοῦ μέλιπος (6) Αςξοΐυ5 ἴα (αι. ΝΙς, 
εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μΕ} ἴδον οἱ ὀφϑαλμοί μου, συγ μα ἴπ ομαγαέξ. πηϊς: 
ποῖα, Δἴεχ. ἰφωτίσϑησαν οἱ ὀφϑαλμοί με ὅν. Οἷἶτογ. ἡκσείπαιὶ 
πὶ οομ]ὶ πιοὶ ΜΡ. ὅτι ἐγευσάμην} Ῥγαετηϊτῖ. καὶ 247. ὅτε ἐγευ- 

σάμην οἷδν. βραχύ τι] α τι Η, ξξ, 71; τ, 345, 347. Αἴἰεχς 
μικρόν τι Ατη,. τ. Αγ. Εα, τοῦ μέλιτος) ἀπὸ τῇ μέλιτος Αγτὴ. χἰ 

Ατῇ. Εά. δῖαν. 

ΧΧΧ. ᾿Αλλ’ ὅτι] ἀλλ᾽ ὅτι εἰ ΧΙ, 29, 44) ς2, 64, 71, 7492, τού, 

110), 120) 123» 134) 144. 242, 24-ς. (δῖ. Νίο. ἀλλ᾽ ἢ εἰ (πιαγρ. τὲ 

ἘΔ.) 244. αλλα οτι εἰ 246. ᾿Αλλ᾽ ὅτι---τῶν σκύλων] αλλ᾽ οτι εἶ 
καὶ ἐφαγεν 9 λαος σημέρον ἐσϑιων τῶν σχυλὼν 10, 82, 9. Οοπηρὶ: 
᾿Αλλ᾽ ὅτι ἰφαγεν ἔσϑων] ὅ ὅτι ἔσϑων ἔφαγε Αττη. 1. Απη. Εἀὰ. χω ἀλλ᾽ 

Οεογρ. ἥ οὐ μᾶλλον ἦν (ἢς) εἰ ὁ λαὸς ἔφαγε ϑ'αν. Οἰἶγογ. φααπίο 
παρὶς (΄ εοπιεάη δὲ ρορκίια Ψυὶς. ἔφαγεν] ἐφαγον 44,24ς. ἔσϑων]} 
ἐξὼω 44, τού. 
ξς, ξ6, γ1,) 246. ο λαος σήμερον ἐσϑίιων 1ο8. 
σήμερον 119. ὃ λαὸς ἐσϑὼν σήμερον τᾶ1. 
λαὸς (0) 24. σήμερον ὁ λαὸς} ο λαος σήμερον 11, 64 144, 236, 
242, 344. (δῖ. Νὶς. κα δῖαν. Οὗτος. τῶν σκύλων] α ς2: ἀπὸ τῶν 
σκύλων Αἴ). 1. Ατπι. Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν ὧν εὖ. 
ρεν} τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν ὃς εὗρον Ατηι. ι- Αγπι, ΕΔ. τῶν ἐχϑρῶν αὐτὰ 
ἅ εὗρεν δίαν. Οἷἶγορ. τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν οὃς εὗρεν ϑῖίαν. Μοίᾳ. αὖ- 

τῶν] αὐῇα ς ς) 56, 64; 71) 82; 92) 93) 108, 123) 236. (Ομηβ]. (Αι. Νίς. 
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ὁ λαὸς ὃς (Πς) ἐσθίων 
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ὁ λαὸς ἐσθίων σήμερον ὃ 

ἔσϑων σήμερον ὁ λαὸς} ὁ λᾶος ἐσϑίιων σήμερον ΧΙ ἢ 

ἝΝ 
ων 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Α. 
ΚΕΦ. ΧΙ ΡΨ, 

ἐλλοφύλοιρ. Καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐχείνη ἐχ τῶν ἀλλοφύλων ἐγ Μαχμάς' χαὶ ἐχοπίασεν ὃ 531. 

λαὸς σφόδρα. Καὶ ἐχλίϑη ὁ λαὸς εἰς τὰ σκῦλα' χαὶ ἔλαξεν ὁ λαὸς «ποίμνια, χαὶ βεχόλια, χαὶ 32. 

τέχγα βοῶν, καὶ ἔσφαξεν ἐ ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ἥσϑιεν ὃ λαὸς σὺν τῷ διατὶ Καὶ ἀπηγγέλη Σαὲλ, 55, 

λέγοντες, Ἡμάρτηχεν ὁ λαὸς τῷ Κυρίῳ, φαγὼν σὺν τῷ αἵματι" χαὶ εἶπε Σαοῦλ, Ἔχ Τευϑαὶμ 

χυλίσατέ μοι λίϑον ἐνταῦϑα μέγαν. Καὶ εἶπε Σαδλ, Διασπάρητε, ἐν τῷ λαῷ, χαὶ εἴπατε αὐ- 34. 

τοῖς προσαγαγεῖν. ἐγταῦϑα ἕκαςος τὸν μόσχον αὐτῷ, χαὶ ἕκαςος τὸ τρύδατον αὑτξ" χαὶ σφα- 

ζέτω ἐπὶ ἼΣΤαν. χαὶ οὐ μὴ ἁμάρτητε τῷ Κυρίῳ τῇ ἐσθίειν σὺν τῷ αἵματι" χαὶ πσροσῆγεν ὁ λαὸς 

ἕχκαςος τὸ ἐν τῇ χειρὶ αὖτϑ, χαὶ "πα ἐ ἐχεῖ. 

είφ' τᾶτο ἤρξατο, Σαδλ' οἰκοδομῆσαι ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ. Καὶ εἶπε Σαδλ, Καταβῶμεν ὁ ὀπίσω 36.. 
τῶν ἀλλοφύλων τὴν γύχτα, χαὶ διαρπάσωμεν ἐ ἐν αὐτοῖς ἕως διαφαύσῃ ἡ ἡμέρα, χαὶ μὴ ὑπολείπωμεν. 

ἐν αὐτοῖς ἄνδρα" χαὶ εἶπαν, Πᾶν τὸ ἄγανὸν ἐ ἐγώπιόν σξ ποίει" χαὶ εἶπεν ὁ ἱερεὺς, Προσέλϑωμεν 
᾿ ᾽ ; : 5» 9 [οἱ » ᾿ 

ἐνταῦϑα πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἐπηρώτησε Σαδλ τὸν Θεὸν, Εἰ χαταδὼ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων, εἰ 

ὧν εὗρεν] Α 74, τού, 120, 124. ὧν εὕρεν---ἀλλοφύλοιςἿ α αὐτὰ ἰηϊοζς 

τηεά. 44. ὅτι νῦν ὧν] α αν 71. στε 82, 93, 108. Οοπιρὶ. ὅτι 

᾿φὺν ἄν---ἀλλοφύλοις] μεγίγάς πλήγας ἄν ἴλαβον ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις 

. Ἄχ, τ. ἅπη. ΕἘἀά. καὶ τοληϑυνϑεέσα ἄν ἦν σήμερον ἡ πληγὴ ἐν τοῖς 
ἀλλοφύλοις ϑιαν. Οἷἶγορ. πληϑυνϑεῖσα ἄν ἦν σήμερον ἕν τοῖς ἀλλο- 
φύλοι ς 8ῖαν. Μ]οίᾳ. Νουπε πιαον 2ἰασα Ἀώμ: ἐμ ἀρ εί ἢ Νυϊγι 

γὺν ὧν μείζων ἦν] μειζων αν ἦν ΧΙ, τοό. νῦν ἂν μείξων ἦν ἡ πληγὴ] 
μειζων ἡ ἡ πληγὴ 119.ὡ. ἥν ἢ ἱ πληγὴ] γεγόνει ἡ πληγὴ 19. εγεγονεί 
καὶ πληγη 82, 93, 108. Οοπηρί. ἥ ἐν τοῖς] α " 5.) 64. 71) 82, 93» 
108, 110, 122) 1445) 236, 242, 247. Οουρὶ. ΑΙοχ. (δῖ. Νὶο. λη ἐν 

ξό, 74, τούς 120, 134. ΑΙά. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἐπάταξεν] -" ο λαος το, 93. 
ἐπάταξεν] ἐπαϊαξεν αν 82. Οοἰρὶ. ἐπαϊαζεν ἂν ὁ λαος τοϑ. ἡμέ- 
εῷ ἐκείνῃ] ἡμέρα ταυτὴ 19, 85, 93: 1τοϑβ. ἐκ τῶν ἀλλοφύλων] απὸ 
ΤΥ ἀλλοφύλων 226. ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἐν] τῶν δλλοφυλῶν πλειοὺυς 

ἢ εν το) 82, τοϑ. ΟΟπΙΡΙ. ἐκ τῶν αλλοφυλῶν πλεῖ ἢ ἐν 44, 745 120, 

134. ΑΙά. δ8ϊαν. Μοίᾳ. τὲς ἄλλοφύλες τλείες ἧ ἐν δῖαν. Οἴἶτορ. 

ἐν Μαχμάς] πλειονας ἡ εν Μαχμᾶς 93. 
ἐν Μαχεμας τἴ9. ἐν Μαχαιμᾶς 121. ἐν Μαχίμας 242. ἔκον 
πίασεν] ἐκοπασεν 44. τοῦ, τοϑ, 120, 124. ΑΙά, σφόδρα] κα 44. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἐκλίϑη] καὶ ὡρμῆσεν 19» 449) 745 825 93, τού, 1οϑ, 
120, 134: ΟΟμηρ]. ΑΙά, καὶ ἐκληθὴ 1215, 123. (δὶ. Νίς.:.: ὁ λαὸς] 
ν44- εἰς τὰ] ἐπι τα 82, 93) τοϑ. ΟΟΠΡΡΙ. ἔλαδεν---βεκόλια] 
ἔλαβον ποιμνίω βεκολιῶ 44. καὶ τέκνα βοῶν] καὶ γεννήμαϊα βοῶν 

᾿ Ἄπη. τ. Ασῃ. Εά. ἔσφαξεν] ἐσφαζὸον ΧΙ, τό; 82, 935 τοΒ, 246. 

ἐσφαξαν 44, τού, 120, 134. ΟΟμηρΙ. ΑΙ4. ἐσφαξον ςς:- σὺν τῷ 
- αἵματι] ἐν τῷ αἰμαῖ, ΧΙ. εππι (πασκίπε ϑγτ. Βαι- Ἠεῦτ. 

᾿ ΣΧΧΠΙ. Καὶ ἀπηγγέλη] καὶ ἀπηγγειλᾶν 109) 82), 93» 1οϑ. 
Ὀοπιρί. καὶ ἀπηγίελεε 144. ,. καὶ Αγ, 1. Αγπ), Ἐά. Καὶ ἀπ- 
ηγγέλη- -αἱμαῖ!} λ΄ ομπὶ ἱπίειτηθά. ς 2) 236, 242. πἱηοὶς ἱποίυάις Ο δῖ, 
Νῖὶς,. Σαὲλ 15] τῳ Σαδλ Χ, 29, 44, ς6, 64, γ4. 82, τού, 1οϑ, 110, 
120, 1345) 1445. 2447) 24, “465 247. (οτρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ, Ατσιη. 1. 

Ατἴπι. ΕἘά, λέγοντες), 44. λεγοντῶν 247. 
Ἀπω. Ἑά. Ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς] οτι ὁ λαος ἡμάρτηκε 44: 74. τού, 
120, 134. ΑΙεχ. ἔς, πε ο9 247. ΑΙά, τῷ Κυρίῳ] πρὸς τ τὸν Κύριον 
ϑιαν. φαγὼν] τα φαγεῖν τον, 82, 93: τοβ. ΟοΙηρ!. ὅτι ἔφαγε 
Ἀχτῇ. 1. Ἄσῃ. Ἐά. φαγὼν σὺν τῷ αἷμαΐι,] συν τω αἰμαῖι γον 

247. σὺν τῷ αἵματι) ἐν τῶ αἰμαῖι 19) 1οϑ. (οπιρ. καὶ εἶπε 
ἅτις, δὰ ἤῃ. ςοπι.] 44. ἐκ Γεϑϑαὶμ] ἐν Γεϑϑαιμ 11, 29, ς ς, τό; 
64. ἐν Γεϑὲμ 11, γ1. ἐν γεϑέμ ἡμάρτέϊε. (ῃς) 19. ἐκ Γεῦϑὲμ 74, 
134. ΑἸὰ, ἐν Γεϑϑαιμκ ἡμαρτέϊε 82. εν Γεϑαιμ 92, τι. Οδὲ, ΝΊς. 
ἐν Γεῶϑεν, ἡμαρτῆϊε 93. εκ Γεϑὲμ τοῦ. δίαν. ἐν Γεϑϑαιμ, ἡμάρτητε 
1ο8. ἐν Γεϑϑὲμ 123, 24ς. ΑΙεχ. εν Γέτϑαιμ 144. ἐν Γετϑαιμιμ 
236. ἐν Γετϑαιμειμ 242. ἡμώρτητε (ογρ!. ἐκ Γεῦϑαμ ΑΓπη,. τ. 

ἐ Γ ϑϑάμ. ἠνομήσαῖε. (ργανανίεαιὶ 615) Αττη. Ἑά. ἐκ Γεπὸμ Οεογρ. 

κυλίσατέ μοι] κυλισαῖε δὴ μοι 19, 82. (οπηρί. ηὐλίσατε (Β6) δὴ μοι 
1ο8. κυλισαῖε με 236. 
γὰ 19. εντανϑα λιϑὸν μεγῶν 83, 93, τού, ιοδ, 120, 134) 247.- 
Οὐρὶ. ΑἸεχ. Θθογρ. 8:αν, ἐνταύϑω λίϑον ἕνα μέγαν Αστῃ. 1. Ατἴπι. 
ἘΔ. ἐνταῦϑα μέγαν] Ττ. 55. ὕΣ ιάετυτ, κ ἐνταυϑὰ 74. 
, ΧΧΧΙΝ, Καὶ εἶπε] καὶ πάλιν εἶπε ϑῖαν. Οἴἶτορ. Διασπάρητε 

Διασπάρητε--αὐτοῖς] “πορευόμενοι πρὸς τὸν λαὸν 
εἐἴπαῖε αὐτοῖς δῖαν. ἐν τῷ λαῷ] -Ἐ καὶ εἶπε Σαδβλ 242. προσα- 
γαγειν]) πρῦσαγεν 1. προσαγάγῆε 85, 93» τοβϑ. Οοιρί." ὥροσ- 

Θγαγεῖν ἐνταῦϑα ἕκαςος]} ἵνα προσαγάγη ἕκαςος ϑῖαν. Οἴτορ. ἵνα 
πφοσαγάγη ἕκαρος ἐνταῦϑα. δῖαν. ΜΙοΐᾳ. ἐνταυϑα---μόσχον αὐτῷ} 

καὶ ἐπαΐαξαι 545. 

διεσπαρητε τοῦ. 

πλειδς ἢ ἐν Μαχμᾶς τοό. ὶ 

᾿ : 
καὶ λέγασιν Αγ, 1. 

᾿ λέπωμεν (υϊ νἱ ἀεῖαν) 19, 74. 

λίϑον ἐνταῦϑα μέγαν] ἐνταυϑα λιϑὸν με-- 

ἑκαςὸον τὸν μοσίχον αὐ ἐντανϑα τ2ὼ:. ἕκαρος 19] βιαςον (ἂς Ρδυΐο 
ῥοῆ, ςς» 64, 123, 144, 236,245, 247. (δῖ. Νίς.) 46. ἕκαρος 15--- 
πρόξατον αὖτ} ἑκαςὸς ὑμῶν μοσχον καὶ προξαῖον αὐτῇ 44. ἕκαρος 
τὸν μόσχον αὐτΆ} τον μοσχον αὐῇε ἑκαςοὸς ὑμῶν 74, τ2ο,1 34. ΑΙά. 
ἢς, ἤπε τὸν, τού, μόσχον αὐτῷ] Τύ. δῖδν. Οἴἶτορ. καὶ ' ἕκαςος] 

κεκᾶςος 71. Ὡρόξατον αὐτῷ} προξατον ἑαυτὰ 1]. καὶ σφαφέη 

τῷ] καὶ σφαζετε το, 82, τοΒ. Ατπι. 1. Αττη. Εά, καὶ σφαξαΐω 44, 
ζ2, 74, τού, 120, 121; 123.) 1349 144) 236, 542,.244, 247. ΑΙά,. ΑΙεκ. 

και σφαζετε 93. καὶ σφαξαῖε Οοπρ. ἐπὶ τέτε] ἐπὶ τὰ λιϑὲ τοῖς 
καὶ φαγέϊε το. 93, 1τοϑ. (οπηρ!. ἔς, πἰᾶ φαγῆαι, 82. ἔπι τατε τὲ 
λιϑε καὶ φαγετε αὐα 44.120, 134. ΑΙ4ά. ὥς, ἤπε τετα, 74. ἢς, πἰᾶ 
φαγέΐαι, τοό. κα ζΩ. ἐπὶ τατω 121. ἐπὶ τῷ λιϑς τετε 244. ἔπι 
τότῳ καὶ φαγετω αὐα 247. -ἰ καὶ φάγετε αὐτὼ ΑἸεχ, Ατπι. τ. Ασα. 
Ἑά, ἐπὶ λίϑου τότε καὶ φαγέτω αὐτὸν 8ϊαν. Οἶτορ. ἐπὶ λίϑου τότῃ 
καὶ φάγετε αὐτὰ 51αν. Μοίᾳ. καὶ οὐ μὴ ὡμάρτητε] αὶ οὐ Αττη, τ. 
Απη. Ἐὰ. δῖαν. Μοίᾳ. εἰ ποῖ βεεοαδίιὶς Ψι]σ. τῷ ἐσϑίειν} αὶ τὰ 
τού, 24). ἐσϑίοες Ατη. 1. Ασηι, ἙἘα. 81δν. εοριδαϊεηίει ψυϊν. 
προσῆγεν} τοροσηγαγε 82, τοϑ,24ς-. προσῆγεν ὁ λαὸς] ὩρΟσΉΥΈ 
πᾶς ο λαος 11, τς, 119, 247. προσηγαγε πας ολαος ΧΙ, 10, ςό, 64, 
71: 121) 123, 144, 342, 344 246. Οοαιρὶ. ΑΙοχ. ϑϑ ας Νις. πρὸξ 
ἤγαγε ((.) τᾶς ὁ λαὸς 93. ὃ λαὸς--- χειρὶ αὐτΒ] τὴν νύκτα πὰς ὃ 
λαὸς τὸ ἑαυτξ ἕκαφος ὃ εἶχεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ 8.ν. ἕκαςος 39} 
α 10. τὸ ἐν τῇ] τῷ ἐν τῇ Αἰά, ο τῇ Αἰεχ. χειρὶ αὐτξ] - τὴν 
γυχα 44, ξ2, 74, 92, τοῦ, 120, 123, 134, 1.44. 236, 242,247. (ομρϊ. 
ΑΙ. ΑἸεχ. ὅδε. Νις. Ατπ). ᾿. Αὔῃ. Ἑά. 

93. ἐσφαζεν ΧΙ, 19, 82, τοϑ, 134. 

Ἔ τὴν νυχΐα 19, ς ς, 82, 93: 108. 

ΧΧΧΥ. φκοδύμησεν ὁ ἐκεῖ Σαοὺλ] Σαοὺλ δκοδόμησεν ἢ ἐκεῖ Οεογρ. 
δῖαν. Οὗτορ.0. ἐκεῖ Σαὲλ] Ττ, ϑ8ῖαν. Μοίᾳ.υ ἐκεῖ] 82,93, 1ο8. 
(οπηρ]. ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ 1 “ τῷ Κυρίω ϑυσιαςήριον Οοπιρὶ. 
τοῦτο] καὶ τοῦτο Θεογρ. καὶ τοῦτο πρῶτον ϑῖαν. Οὔἴἶτοσ. τῶτο--- 
Κυρίῳ υ]ς.} αὶ συπν ἱπιεγπηεά, 44) 745) 84, 92, 144, 24ς, 246, 247. 

ΧΧΧΨῚ. Σαΐλ] κα 44. ὀπισω---γύκτα]) οπισω του ϑυσιαςη. 
θιου εἰς τες ἀαλλοφυλες τὴν γυκα 16. ἔν αὐτοῖς 15] ἐν 44. αὐΐες 
8, 93, 108, 121. (οπΊρΡ!. δ[αν. Μοίᾳ. α ὅϊαν. Οἶτος. ἕως δια. 
φαύση---ἶν αὐτοῖς 29} α Οοὔπὶ ἱπίεγπηοά, γ1, 246. διαφαύση] δια. 
φωση ΠΙ. διαφαύσῃ ἡμέρα) διαφωτισει τὸ πρὼν το, 1το8. διαφαυ- 
ση ἡ Ἴμερᾶ 44, ξζγ 121) 123) 1347γ236., 2442) 247. ΑἸά. ΑΙεχ. (αἵ. ΝΙς. 
διαφαυσει ἡ ἡμέρα γ4) τοῦ, 144, 242. διαφωτιση τὸ πρωΐ 82, 91. 
Οοιηρὶ. ἠὼς ἔραι 8ῖαν. Οἷἶτογ. καὶ μὴ ὑπολείπωμεν---ὃ Ξ και 
μὴ υπολιπωμεν ἐν αὐῇοις. καὶ εἶπεν ο νερευς 24ς. ὑπολείπωμεν] ὑπερ- 

ὑπολιπώμεν τοό. ἐν αὐτοῖς ἄνδρα] 
λὲν 82, 93) το8. π᾿ αὐτῶν ἄνδρα Ατπι. 1. Ατπι. Ἑὰ. Οεογσ. 5 αν. 
καὶ εἶπα»): καὶ εἰπὲν 111. καὶ εἰπὸν 449 82, 93 1οϑ8. (οιηρί. καὶ λέ- 
γϑσιν αὐτῷ Ατηι. 1. Αἴ. Εά. Πᾶν τὸ ἀγαϑὸν] παν τὸ αρεςὸν 
19, 8., 93» τοδϑ. (ορ!. α τᾶν 44) 74, τού, 120, 121, 124. τᾶν 
ὅσον ἀρεςὸν δοκεῖ Αὐτη. τ. Ατῃ. Ἐὰ,. ὡάᾶάντα ἀγαθὰ ϑῖαν. Οἴτοσ, 
ὧῖᾶν ὃ ἀγαϑὸν δῖαν. Μοίᾳ. ἐνώπιόν σε] ἐν οφϑαλμοις σε 64, 123. 
236. (δι. Νὶς. πρὸ ὀρϑαλμῶν. σὰ ΑΥ̓.. τ. ΑγπΊ. Ε4. ἐνώπιον ὀφ- 

ϑιαλμῶν σα ϑῖαν. καὶ εἶπεν ὃ ἱερεὺς -- ἐνώπιόν σξ ποίει ἴηῃ ἤπια σοι. 

40.} κα σὰπὶ ἱπειτηεά. 74. καὶ εἶπεν ὁ ἱερεὺς} λέγοι ὁ ἱερεὺς Ατηι. τ΄ 
Αγη. Εά. ὃ ἱερεὺς} Αχια ο περευς ΧΙ, 55» 347. Προσέλθωμεν 
ἐνταῦ σα} αὶ 92. πρὸς τὸν Θεόν] πρὸς τὸν Κύριον Οεογρ. ϑίαν. 
Οἴτος. 

ΧΧΧΨΙΙ. ἘΓ᾿ καταξὼ] καταξῶμεν Ατπ). τ. Ατηϊ. Εά, 
λεύῃς με καταδαίνειν δῖαν, Οἰἶτος. λ εἰ “ϑίαν. Μοΐα. 

ἐσφαξαν. 123) 247. ἐκεῖ “ἢ 

εἰ ἈΞ- 

καταξὼ)] ἀῷ 

Καὶ φὠκοδόμησεν ἐκεῖ Σαξλ ϑυσιαςήριον τῷ Κυ- 35ι 

837» 

ἔσφαζον] ἐσφαξεν πν 1. τὰ 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

κεφ. ΧΙ. 

“1. μεθα εἰς δαλείαν" χαὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαδλ, Τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σὰ ποίει. 

"-τ- -.ὄὅ 

᾿ γεν ή ἁμαρτία αὕτη σήμερον. 

γὴ ἈἌσ. Εα. 

38. παραδώσεις αὐτϑο εἰς χεῖρας Ἰσραήλ; . χαὶ οὐχ ἄπεχρίϑη αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, Καὶ εἶπε 

Σαδλ, “Προσαγάγετε ἐνταῦνα πτ“άσας τὰς γωγίας, τῇ Ἰσραὴλ, καὶ γνῶτε χαὶ ἴδετε ἐν τίνι 7} 

Ὅτι ζῇ Κύριος ὁ σώσας τὸν Ἰσραὴλ, ὅτι ἐδ ἀποχριϑῇ χατὰ 

, Ἰωνάθαν τῷ υἱξ μΒ, ϑαγάτῳ ἀποθανεῖται" χαὶ ἐχ ἦν ὃ ἀποκρινόμενος, ἐχ παντὸς τ λα. Καὶ 

εἶπε “παντὶ ἀνδρὶ ᾿Ισραὴλ, Ὕμεϊς ἔσεσϑε εἰς δουλείαν, χαὶ ἐγὼ χαὶ ᾿Ιωνάϑαν ὁ υἱός μου ἐσό- 

Καὶ εἶπε Σαδλ, 

(Κύριε ὃ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, τί ὅτι οὐχ ἀπεχρίϑης τῷ δάλῳ σου σήμερον ; : εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν ᾿Ιωνάϑαν τῷ 

υἱῷ μ8 ἡ ἀδικία; ; Κύριε ὁ Θεὸς Ισραὴλ δὸς ΠΕΝΝ ἰχαὶ ἐὰν τάδε εἴπη, δὸς δὴ τῷ λαῷ σου Ἰσ-. 

42. ῥαῆλ, δὸς δὴ ἐσιότητα: αὶ χληρᾶται Ἰωνάϑαν χαὶ Σαδλ, χαὶ ὁ λαὸς ἔξηλϑε. Καὶ εἶπε Σαδλ, 

Βάλλετε πὐαμε δον ἐμᾶ καὶ ἀναμέσον ᾿Ιωνάσαν τῷ υἱβ, μδ' (Ὁ ἂν χατακληρώσηται Κύριος, ἄπο" 

ϑαγέτω" χαὶ εἶπεν ὃ λαὸς πρὸς Σαδλ, Οὐχ ἔς; τὸ ῥημα τοῦτο" χαὶ χκατεχράτησε Σαδλ τῷ λα, 

χαὶ ̓ βάλλεσιν ἀναμέσον αὐτᾶ χαὶ ἀναμέσον ᾿Ιὐνάϑαν τὰ υἱᾶ αὐτᾷ,) καὶ χαταχληρδται Ἰωνάϑαν. 

καἼαξωμεν 24). εἰ παραϑώσεις] ρτατηϊτξ. καὶ 82, 93, τοϑ. Οοπρΐ. 
5ϊαν. Οὗτος. ες ταραδωσὴς 242. α εἰ ϑῖαν. Μοΐῃ. Ἰσραήλ] 
Ἰσραηλιτῶν δῖαν. ὠπεζρίϑη αὐτῷ] Κυριος ΧΙ, 52, γ19) 110, 

123) 144) 236, 2452, 24ς, 246. ΑἸά. (αἴ. ΝΙὶς. Αγ. 1:. Ασῃν. Ἐά. 

δίαν. Οἶτοξ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] αὶ ἐν 44: ἐκείνη] -Ἐ Κυρον 82, 93) 
08. (οπρὶ. 

ΧΧΧΝΤΙ. Προσαγαγέῖε] τπροσαγάγε 111, ΧΙ, 44 τ, 120, 
134) 2 36, 242. πτοάσας] πάσης 342. πάσας τὰς γωνίας} παν- 
τὰς τοὺς γέροδας δῖαν. Οὗτορ. τὰς γωνίας] τας φυλὰς ςς. κα τὰς 

ὅ4, 92. 1445) 216, 242, 244. (αὶ, Νῖς. τας αγωνιας 24. φυλὰς 

Ατστη. :. Ατπι. Ἑά. τὰς γωνίας τοῦ Ἰσραὴλ) τας φυλὰς του λαου 
το, 82, 93. 108. τοῦ Ἰσραὴλ) λ τϑ 44) 929 144, 236, 342. (αἱ, 

Νιῖο. τῷ λαξ ( σἵήρι: καὶ γνῶτε] "44: γέγονεν ἡ ἁμαρτία 
αὗτη σήμερον] γέγονε σήμερον ἡ ἀμαρτία αὕτη Ατηι. τ. τωι. Εά, 
4ὶ ἁμαρτία αὕτη γέγονε σήμερον Οεογρ. 

,. ΧΧΧΙΧΣ. Κύριος] ὁ ὁ Κύριος Οεογς. ὁ σώσας] ὃς ἔσωσε Αττη. τ. 

ὅτι ἰὼν} διοτι ἐὰν ΧΙ, ςς, 71) 110,.246. κ οτὶ 44. 
ὅϊαν. Οἴτορ. δι᾿ ὅτι ἐῶν ςό, 345. οτι ος ἂν γα. ἀποχριθ}] 

ἀποχριϑητε 121. ἀποκριϑῇ κατὰ Ἰωνάϑαν τὸ υἱξ Σ με] κατὰ Ἰωνά- 
ϑαν τοῦ υἱξ με ἀποχ ριϑ Αττη. 1. πῃ. Εά. τοῦ Ἰονάϑαν χάριν τῇ 
υἱοῦ με ἐγενήθη τοῦτο ϑῖαν. Οἴἶξτος. τὰ υἱξ μὲ] τῶ υἱω μὲ 345. 
247. καὶ ἐκ ἦν ὁ ἀποκρινόμενος] καὶ ὅτις ἣν ὃ. ἔδωκεν ἀπόκρισιν 
Απη. 1. ἄστη. Ἐά. ἀποκρινόμενος] αὐαποχρινομένος 123. 

ΧΙ, Καὶ εἶπε] - Σαδλ 82, 93, τοβ. ΟΘεοτς. ϑίαν. παντὶ 

ἐνδρὶ] Α ανδρι ΧΙ, 93: τόδ, 24ς, 246, 547. Οεοτρ. ὅ8ϊαν. Ὑμεῖς 

ἔσισϑε--δελείαν 25} ὑμεῖς Υἰ μαϑεὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει, ἐγὼ δὲ καὶ Ἰονάϑαν 
ὃ υἱός με ἱςάμεϑα ἶν τῷ ἑτέρῳ μέρει ϑ[αν. δεραγαηπὶπὶ τος ἴῃ ρανίοηι 
τὐί εἰ ἐβο ἐπιπι ὅπαιἦα γι »ιδο Ε7)0 ἐπ βατίε αἰϊένα. Ψαΐρ. εἰς δου- 

λείαν τ} εἰς δελδς 44. εἰς ἕν μ μέρος (ῇς ἰπῖτα) (οπιρὶ. δαλείαν 1 

δελιαν ((εὰ λει ἴῃ 'π οδάδπι νοςε.) 92. καὶ ἐγὼ] κργὼ 44. ἐγὼ 
δὲ Οεοτσ. ὁ υἱός μΕ] κα 2326, 242. (αἴ. Νῖς. ὁ υἱός με---δὲ- 
λείαν “1 α οὑπὶ ἱπίεγπηθά. 44. ἐσομεδα εἰς δαλες ζ2. ἰσόμεϑω 

εἰς δελείαν] ἐσομεϑα εἰς δελες ΧΙ, τό, 64, 71, 110, 123) 144, 236, 
242, 244, 24ς5 246, 247. ΑἸά. κι. Νῖς. κ εσομεϑα 134. καὶ 
εἶπεν χε. αἀ ἢπ. ᾿οη,. Ἰν 247... εἶπεν ὁ λαὸς] εἰπεν πας ο λαος 64. 

Οεοῖρ. σωρὸς Σαοὶλ] α 44. τῷ Σανὰλ Αγῃ). 1. Ατῃ). Εά. τῷ 

Σαοὺλ Οεογξ. Τὸ ἀγαϑὸν} Τὸ δ ΕΓ 19, 82, 93ν 1ο8. (ΟπΡΡΙ. 
Τὸ ὠγαϑὸν ἐνώπιόν σε Ἶ ὅσον ἀρέσκον ἦ πρὸ ὑφϑαλμῶν σὰ Ατηι. 1. 
Διὶ. Εἀ. ὃ ἀγαϑὸν ἐνώπιόν σε Οεογς. 85ϊαν. Μοίᾳ. ὡς σοι οἰρέσκον 
ἢ 8ῖαν. Οἴτος. ἐνώπιον σ8} ἐν οφϑαλμοις σὰ 64, 92, 144.) 242, 

444. (αἱ. Νὶς. ενωπιον με τοϑβ. ποιε}]λ 44. -Ἐ καὶ εἰπε Σαουλ 
προς τὸν λᾶον, ὑμεῖς ἐσεσϑε ας ἕν βέερος, καὶ ἐγώ καὶ ἴωναϑαν ἐσομεϑα 
εἰς ἕν μερος. 82, τοϑ. ὅτω καὶ “ποίει δῖαν. Οἴἶτοσ. 
ΣΕ]. Καὶ εἶπε Σαοὺλ] - προς τον λᾶον 19, 55. 93- Ἀύνεξς 

εἴ ὅτι οὐκ] υμεις ἐσεσϑε εἰς ἕν μερος, καὶ ἐγὼ καὶ Ἰωναϑαν ἐσομεϑα εἰς 

ἐν μερος. καὶ εἰπε Σαδλ. Κυριε ο Ἰσραὴλ τι οτι δχκ 19, 93. ὑμεῖς 
ἐσεσϑε εἰς ἕν μερος, καὶ ἐγὼ και Ιωναϑν εἰς ἕν μερος. Κυριεο Θεὸς [σ- 
ξαηλ, τι οτι δκ ξξ. Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 15] Κύριος 4 Θεὸς ἴσ- 
ραηλ 247. ΑἸά. Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 1 “Κύριε ὁ ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 2] 
λ ΔἸτογυῖγ, οὐπὶ Ἰητεγπγεί, (ὐοτηρὶ. τί ὅτι οὐκ} κα τι 24ς) 247. τί 
ἐσιν ὃ ὅτι οὐκ Ατπι. 1. Αγπι. Εά. Θεογρ. τί τοῦτο ὅτι οὐκ δῖαν. Οἰΐτος. 
τί ὅτι ἐκ ἀπεκρίϑης] φμϊα φ φμο ποπ γορομάενι, ἦ Ν' εἰ. 1αῖ. εχ Μ5. 

απ. ἀπεκρίϑης] απεχριϑὴ 111, 247. δέλῳ σα] δέλῳ τῷ ἕαυ- 

τοῦ δἰαν.. Οἴτορ. σήμερον] ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη Ἀν ἐν Αὐτον Βα, 

εἰ ἐν] α εἰ (πι. Ῥαηὰ ἰηΐεγυῖε ἢ) τῶ τ. εἰ ἐν ἐμοὶ] ἢ ἐν ἐμοι 29, ς 6; 
71) τοῦ, 134) 242, 245) 446. Αἰεχ. -Ἐ ἐρὶν Οεογρ. εἰ ἐν ἐμο!--- 

ἢ ἡ ἀδικία εἰ εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ σήμερον καὶ εἰ ν τῷ Ἰωνάϑαν τῷ υἱῷ μου ἡ ἐἶνο- 
μία Απῇ. 1. Αττη. Εά, ἢ με ἐςὶν ἢ υἱῷ μου Ἰονάϑαν κἡὶ ἀδικία ϑίαν. 
εἰ ἐν ἐμοὶ---ὁσιότητα δὶ ἐπ πιε, αμὶ ἐπ )ομαιδα Μ]ο πιεος ἀκες ἐπίφωίιας 

εἴ, ἠα οβεηβοπεπι : αἱ  ἰία 99 πα ρορκίο ἐμο ἄσς ἱπίφκίία:, ἐα (απ ία- 

ἐπι. Αεῖ. 1Αῖ. εχ Μ5. θεπθ. ἔν Ἰωνάϑαν τῷ υἱῷ μου] ἔν τῷ νίῷ 
μὲ Ἰωνάϑαν Θεογσ. ἡ αδικία]} ἢ 44. Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 2} 
α 121. Αἄγαι, τ. Αγηι. Ἐά. ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ 25]. 44. δὸς δή- 

λες] δος ϑηλοις τού. δὸς δηλὺς 24ς. δὸς δήλωσιν Ατη, τ. Ατπι. Εά. 
δὸς σημεῖον ϑῖαν. 44 οὔεηβοπενμι ΨῸΪρ. δήλες] τὸ ἡ ἴῃ δηλες εχ αἵ. 
Ἰπεγα οοπέδοϊξ. τὰ. τες. 144. καὶ ἐὰν] καὶ εἰ92. καὶ ἐαν---ὁσιό- 
τηταὶ καὶ εἰ τάδε εἴποις εν τω λάὼ αδικια δὸς οσιοτηϊα το. ἔς, πε 
αδικια, 82. ἔς, ηἷῇ ἡ αδικια, 1ο8. α ουπὶ ἱπιετπημεά. Ο(οπηρί. καὶ 
ἐὰν ἐκ τὸ λαξ Ἰσραὴλ ἢ ἥ ἡ ἀνομία δὸς ὁ ὁσιότητα Αὐπι, 1. ἔς, ηἰᾷ 
λαξ σε, Ατπὶι. Εά, καὶ ἐῶν εἰπῇ τάδε, δὸς" τῷ λαῷ σου Ἰσραὴλ δδὲ 

ὁσιότητα Οοτς. εἰ εἴπης τάδε κατὰ τὸν λαὸν τὸν ἑαυτῷ Ἰσραὴλ 
ἀνομίαν, τῷ δὸς αἰτίαν, δῖαν. Οἰἶγορ. καὶ εἰ εἴπῃς τάδε, δὸς νῦν τῷ 
λαῷ σου Ἰσραὴλ, δὸς νὺν ὁσιότητα ϑἷαν. Μοῇ. τάδε εἴπη} ταᾷε 

εατης 44, 747γ93» 106, 120, 121») 123, 134, 247. ΑΙά. ΑΙεχ. ταδε 
εἰπη---καὶ κληρῶται]) τα, δὲ εἰπῆς ἐν τῷ λᾶῳ σε Ἰσραηλ ἡ αδικια, 

δος δὴ οσιοτητῶ, καὶ καϊακληραται ΧΙ, 20, ςς» σύ, ὅ4, 71, 92, 119, 

144, 230, 242, 244,.246. (αι. Νες. ἢς; πἰῇ κληρεῖαι, (4. ὥς, οὔπὶ 
δελω ρῖὸ λαω, 24ς. δὸς δὴ τῷ] δὸς τῳ 44, 74» τοῦ, 134, 247. ἐν 
τω 121. δὸς δὴ τῷ λαῷ σε Ἰσραὴλ] ἐν τῷ λᾶάω 93. τῷ λάῳ σὸν 

Ἰσραὴλ τ23. ΑἸεχ, δὸς ϑὴ ὁσιότητα δος οσιοτήϊα 93. δὸς δὲ οσιο- 
τητα τοῦ. καὶ κληρᾶται] καὶ χαϊακληρεται 19, 82, 93,) 1οϑ, 123» 

(οὶ. καὶ ὃ καϊακληρένται ΑἸὰ. καὶ ἔξαλον κλήρες πη. ἴ- στη, 
ἙἘΔ4. καὶ κληροῦται -ἐζῆλϑε]} κουπὶ ἱπίεγπεά. 44. χαὶ ἔπεσεν ἡ 
καϊάληψις ἐ ἐπὶ ᾿Ιωνάϑαν καὶ Σαὲλ καὶ ὁ λαὸς ἐξῆλθε ϑ8ῖαν. Οἶτος. 
ον, ουπὶ ὁ κλῆρος ΡΙῸ ἡ καϊάληψις, 8|αν. Μοῇ. εἰ ἀεργελεμως οἱ 

ῬῬ παιλα: εἰ δαμί͵ ροριΐμε, σείφηι ἐχίυ, Ψαϊρ. ἸΙωνάϑαν καὶ Σαὲλ]) 

Σαδλ καὶ Ιωναθαν 19, 82, 939 1οβ, 24ς. Οὐπιρὶ. τοῦ Ιωνάϑαν καὶ 

Σαυὲλ Ατγγ. 1. Αγπι. Εά, ὁ λαὸς ἐξῆλϑε] εξηλθϑὲεν ο λαος 82, 9 3 
108, ὁφς. ΟοπΡΡΙ. 

ΧΙ1. Βαάλλετε] λαξετε 1], 44, γ4. τοῦ, 120, 134. βαλλετε 
χλῆρον 29, ξς. ΑΙά. βαλε κληρον ς2, 1ο8, 236, 242. (οπιρί. βα- 
λέτε ςό, 71, 144) 24ς. βαλέῖε χληρον 82, 93. βαλλε κλῆρον 153. 
Οδῖ. Νίς. βαλλετε κληροὺς Ἀπ. τ- Ατπ.. ΕΔ. δῖαν. Μοίᾳβ. ἀνα; 
μέσον ἐμδ--ουἱξ με] ἐπὶ ἐμὲ καὶ ἐπὶ Ιωνάϑαν τὸν υἱόν μα 8ῖδν. ΜΠοίᾳ. 
καὶ ἀναμέσον] κα ἀναμέσον 44, 71,)245. ᾿Ιωνάϑαν] 247. ΤᾺ] 
τὸῦ τοῦ (ἔς : ῥχΐυβ ρυιηξεῖβ τεργοθᾶῖ.) 93. τῇ υἱῶ μ8}] αὶ 44. τῷ 

δὼ μὲ 24ς. -Ἐ κληρον 247. ὃν ἄν] καὶ ον ἐᾶν 82, τοϑ. ργωπηῖ, 

καὶ 93» 247. Οομιρὶ. δ8ἰαν. Οἷἶἷγοσ. καὶ ο ἂν 24ς. α ἄν ΑΙά. ϑίαν. 
Μοΐᾳ. καὶ ὃν Ατπ). 1. Ατπι. Ἐά, ὃν δὲ Οεογξ. ὃν ἂν ὅτε, 
υΐχυε 84 ἔπ. οουλ.} μαρεῖ Ὁ ὃς 92. καϊακληξώσηται} καϊακλη- 
βθωσῊ 44- χαϊακληρωσειται 24ς. καϊακλυρώσεται (εοτρ. υὲ νἱάο- 

τυγ.) δἷλν. Μοίᾳ. Κύριος] ὁ Κύοιος Οεοῖ. ἀποθανέτω] ξίφει 
ἀποθανέτω Οεοῖς. υἱὲ νἱάεῖυτ. ϑανάτω ὠποϑανέτω ϑἷαν. καὶ εἰ» 
πεν ὃ λαὸς---τῷ λαδ] αὶ οὐπὶ ἱπϊειτηθά. Οοορ. πρὸς Σαὲδλ] αὶ 44. 
τῷ Σανὲλ (ἢς νετ. 45.) Ατπλ. 1. Ασπὶ, Ε4. τῷ Σαὼλ δῖαν. Οὐκ 
ἔςι] εκ ἐγᾶι 44, 52) 745 82, 939 τού, 1οβ, 120, 123, 134) 144. Αἰά; 
(δῖ. Νίς. οὐκ ἐξὲ 242. μὴ ἔξω Ατῇ. 1. Ατγπι. Εά. τὸ ρῆμα} 

καῖα το ρημῶ 19) 82) 93. 198. τὸ ῥῆμα τοῦτο] τοῦτο τὸ ῥῆμα 
Οξοῦρ. ϑϊαν. Μοίᾳ. τοῦτο ἀγαθὸν ῥῆμα 8ϊν. Οἶτορ. τὰ λαβ)} 
τω λάὼ 24“. χαὶ βάλλεσιν] - κληρες 449 ςς»ν 74. 93. 108, 120, 
134. Οοπιρ!. ΑΙ4. καὶ βαλεσιν γ1. -ξ κληρὸν 82. καὶ βάλωσι (β0) 
κλήρες τοῦ. ἄναμέτον ᾿Ιωνάϑαν] α ἀναμεσον 44. Χ 71. α ἰωνα- 

Ἔ. : ἄπ πο ὅς 

ἔπ 

ει 7 4 ἊΝ νὴ 



ὡς 

᾿. ὃν κ3244.5 246, 247. (οιηρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. (δὲ. Νὶς. 

74), 120, 121) 134) 1.8, 446, 247. ΑΙεχ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ, χῃν, 

Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς ᾿Ιωγάϑαν, ᾿Απάγγειλόν μοι τί πεποίηκας" χαὶ ἀπήγ[ειλέν αὐτῷ ᾿Ιωνάϑαν, 43. 
καὶ εἶπε, Τευόμενος ἐγευσάμην ἐν ἄκρῳ τῷ σχήπ]ρῳ τῷ ἐν τῇ χειρί μ8 βραχὺ μέλι, χαὶ ἰδὰ ἐγὼ 
ἀποθνήσκω. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαοῦλ, Τάδε πποιήσαι μοι ὁ Θεὸς χαὶ τάδε πτροσϑείη, ὅτι ϑανά- 44. 
τῷ ἀποθανῇ σήμερον. Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαοῦλ, Εἰ σήμερον ϑανατωϑθήσεται ὃ ποιήσας ἧς. 

τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην ἐν ᾿Ισραήλ᾿; ζῇ Κύριος, εἰ πεσεῖται τριχὸς τῆς χεφαλῆς αὐτῇ 
ἐπὶ τὴν γῆν, ὅτι ὁ λαὸς τ Θεδ ἐποίησεν τὴν ἡμέραν ταύτην" χαὶ «ροσήυξατο ὁ λαὸς περὶ ᾽Ἴω- 

γνάϑαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, χαὶ οὐκ ἀπέϑανε. Καὶ ἀνέδη Σαὰἂλ ἀπὸ ὄπισϑε τῶν ἀλλοφύλων" 
χαὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀπήλϑον εἰς τὸν τόπον αὐτῶ». Καὶ Σαοὺλ ἔλαχε τοῦ βασιλεύειν, χατακλη- 

, “Φ » ΞΝ 2 ΄ Ν᾿ 2 Ζ ΄ ΄ ᾿ Σ 9 Ν 23. δ Σ) Ν Μ δ Ν 
βουται ἐργον ἐπὶ ἰσρχαὴλ' χἂΐ ἐπόλεμει χύχλῳ “σαγτας τοὺς ἐχύρους αὐτὰ εἰς τὸν Μωαξ, χαὶ 

3 ε Ἃ τς ΟΝ Σ᾽ Ν ενΝ Ν ΄ Ν 3 Ἕ Ν ἉῚ 3 ΄΄ " » 

εἰς τὸς υἱὸς ᾿Αμμῶν, χαὶ εἰς τὲς υἱὸς Εδωμ, χαὶ εἰς τὸν Βαιϑαιώρ,) καὶ εἰς βασιλέα Σεξᾷ, χαὶ 

αν 247. τὸ υἱὰ αὐτῷ} αὶ 44, 82, 93, τοϑ. ΟΟμρί. τῶ νιω αὐτου 
54ς.. καὶ καϊακληροῦται Ἰωνάϑα»] καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος τῷ Ἰωνά- 
“αν Ασῃι. τ. πῃ. Εὰ. καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ τὸν Ἰωνάϑαν ϑ8αν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν ᾿Ιωνάϑαν ὁ κλῆρος δῖαν. Μοΐᾳ. δὲ εαρέπιε 
Ἐβ παίδα-. Ὑυΐϊρ. ΞΕ 

ΧΙΠῚ. Καὶ εἶπε Σαοὺλ---Ἰωνάϑαν 45] α (ρατίϊπι Βαδεηΐας ἴα 
τηᾶγρ,. δ αἱ. πὶ. ἄς : καὶ εἶπεν Σαοὺλ πρὸς Ἰονάϑαν ἀνώγ[ειλόν μοι τί 
ἐποίησας) τοῦ. τορὸς Ἰωνάϑαν] προς αὐῇον γι. τῷ Ιωνάϑαν 

Ἀπῃ. τ. Αστῃ. Εά, Θεοῦρ. “Ἐ τὸν υἱὸν αὐτῷ δ81αν. Οἴτορ. ᾿Απ- 
ἀγ[ειλόν μοι} ἀπαγίειλον δὴ μοι ΧῚ, ςς. 64, 71) 82, 935 1οϑ, 110, 
123) 1447 236, 242,244. (αἴ, Νίς, τί πεποίηκας] τι ἐποιησας 64, 
144, 236, 242. (αι. Νίς. διατί πεποίηκας τόδε Οεογρ. καὶ 
εἶπε 2] Ἡ τῶ τᾶτρι αὐτὰ 44. λεγων 82, 93, 108. (ὐοπηρί. -Ἐ Ιω- 

ναϑαν πρὸς ΣαΕᾺ τού. Λ 24ς. Γενόμενος] γευσαμενος ΧΙ, 19, 29, 
447 58) τό, 71) 74) 82) 92, 93, 1Οβ, 119, 120, 121;{ 123, 134) 158, 

Γευόμενος---απο- 
ϑνήσχω] γευσάμενος ἐγευσαμηὴν μελιτος καὶ ἕνεέχεν τοῦτο ([ς) απο- 

ὠνησχὼω 24ς. Ουβαυὶ ἱπ βιπενιἑέαίς (εερίτὶ, φπμοαῖ οὐ 'π πιαπῖ για, ρα- 

γπηι ναοὶ, δὲ ἐσσε ἐρὸ »πογίογ, Ἡϊδεῖοη. ἐν ἄκρω---μέλι] μίκρον μέλι 
ἐν ἄκρῳ τοῦ δόρατος ὃ ἐν τῇ χειρί με δῖαν. Οἴτορ. ὑγραίνων τὸ ἄκρον 
τοῦ σκήπίρου ὃ ἐν τῇ χειρί μου δῖαν. Μοῖᾷ. τῷ σκήπἼρῳ τῷ ἐν] του 
᾿σχηπῆρε τὸ εν 44) 715) 82, 93, 1ο8, 123, 247. ΟΟΠΡΙ. τοῦ σχήπ]ρα ὃ 
Ἦν Ατπι. τ᾿ Απην Ἐὰ., βραχὺ μέλι] μικρον μελι 19. βραχν μελι- 
τὸς 527) 92) 144) 2306, 242. μικρὸν μελιτὸος 82, 03, τοϑ. ΟομρΙ. 
μίκρον τι μέλι Απῃ. τ. Ασπη. Ἐά, 5 καὶ ἰδὲ] α και 11, 44, 64, γ1, 

καὶ ἰδὲ ἐγὼ ἀποθνήσκω] 
καὶ ἰδὲ ἀποϑανοῦμαι ἐγώ Ατπι. τ. Αττη. ΕΔ. α 8ῖαν. Οἴτορ.. 

ΧΕΙ͂Ν. ἡ Τοῖ. οοπ). 24ς. εἶπεν αὐτῷ] α αὐτῳ 71. (ΑἼπι. 1. 
ΤΔΠῺΣ Ρεΐπια ἐς τρῇς ἰπίοτ [ἰπεᾶ5.) Αἰτη. ἘΔ. εἶπεν αὐτῷ Σαοὺλ] 
εἰπεν ο λαὸς προς Σαμεξὴλ το. ποιήσαι μοι] ποιῆσαι μι (ἢς) τοό. 
ὁ Θεὸς] Κυριος γι. καὶ τάδε προσϑείη} , 44. -Ἐ μοι 247. 8ῖαν. 
Μοΐᾳ. ὅτι ϑανάτῳ ὠποϑανῇ] εἰ οὐ ϑανάτῳ ἀποϑανῇ Ατη. Ἐά. 
κ ὅτι δῖαν. Οἴἶτος. ϑανάτῳ] κα 244. αἀἰπτοϑανῆ] ἀποϑάνει τοῦ. 
ἀπόϑανης 158. ἀποθανεῖται Οοπιρ. σήμερον] -- Ιωναϑαν 82, 
Ὁ3; 108. (οπρὶ. ' 
. ΣΧΙΜΝ, ὁ λαὸς} πᾶς ὁ λαὸς ϑἴαν. Οἴἶτορ. πρὸς Σαοὺλ] τῷ 
Σαοὺλ Θεογρ. Εἰ σήμερον ϑανατωθήσξαι] μὴ γίνοῆο εἰ ὠποϑανὴ 
σήμερον Ατην. 1. Ατπι. Ἐὰ, Εἰ σήμερον ϑανατωθήσξϊαι δια. «ὰ ἔπ. 
οπΊ.} ᾿ωπι ϑοπαιλας νιογίοίπιν, φμὶ γφοὶέ (αἰμίσηι ἠαπὲ "παρπαη πὶ [γαεὶ ὃ 
“458: : Κζίυϊε Τοοπεῖπεις Κα εεοϊάεγίε δ εαρὶ πε ἐαρὶ δὲς οὐας ἱπ ἐευται φμὶα 
μη Ποπεῖμο γεοὶὲ εἰΐονι απο. Ετ ἐἰδεγαυὶ! Τονιίπις ϑοπαιίαπε, εἰ ποι ε 
γιογμς. ἩϊΪοΙΌΙ. Εἰ σήμ. ϑανᾶτ. ὃ ποιήσ.} εἰ ἀποθανεῖται Ἰωνά. 
αν ὁ ποιήσας σήμερον ϑϊαν. Οἶτος. ϑαναϊωθήσεται] αποϑανεῆαι 
ϑανατῳ 44) 745) τοῦ, 120, 134. ΑΙά, αποϑανεῆαι 52) 64) 92, 123. 
144) 236,.242, 244. (αῖ, Νῖς. 8ῖαν. Μοίᾳ. ϑανάτῳ ἀποθανεῖται 
ΟοπρΙ. ὁ ποιήσας] ὃς ἐποίησε Ατη!. τ. Ατπη. ἘΠ. Οδορ. τὴν 
σωϊηρία»} κ τὴν τ2τ. Όεοτρ..ὀ τὴν μεγάλην ταύτην ἐν Ἰσραήλ] εν 
ζερεσαλημ, τὴν μεγαλὴν ταυΐην 111. ἄς, ηἰῇ ἕν ἸΙσραὴλ, ΑΙοχ. ταύ- 
τὴν μεγάλην τῷ ̓ Ισραήλ Ατπ). 1. Αγπι. ΒΔ. ω τὴν Οεοῖρ. τὴν με- 
γάλην τῷ Ἰσραήλ ϑ8ιαν. Οἴἶτορ. ταύτην μεγάλην ἐν Ἰσραήλ ϑίαν. 
Μοίᾳ. ἐν Ἰσραήλ; ζῆ] εν Ισραηλ ἱλεως ζη γ4, 82, 93, τού, 120, 
1347γ247. ΑΙά. ἐν τῷ Ἰσραὴλ (λεὼς ζη τοϑ. Οὐπνρὶ. ζῇ Κύριος] 
ὑλεως" ζῃ Κύριος Αἰεχ. μη γένοϊο τοῦτο, ζῶν ἐρὶ Κύριος Οεοῦρ. μὴ 
γένοϊο τοῦτο, ζῇ Κύριος δ᾽3ν. σπτεσεῖται] πεσεῖτε 93. πτοσεῖται 
---Οἀπὶ τὴν "»] πεσοῆαι ατὸ τῆς κεῷφαλης αὐΐκ “ριξ ἐπὶ τὴν γὴν 44. 

ΑΙά, ἤς, πἰἢ τριξ, 7γ4.- τοεσεῖται ἀπὸ τριχὸς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ 
τὴν γὴν Δγη). σ. Αγη). Ἐὼῤ, τριχὸς] τῆς τριχὸς 20, ξς, τό, 64, 
71) 82, 937) 1ο8, 110, 1217) 123») 144} 226, 242, 244, 246. (οτρρὶ. 
ὥϑαι, Νις, τις τριχὸς 18. εκ τῆς τρίχος 24 ς. απὸ τῆς τριχος 247. 

- 

ἈΙοχ. τριχὸς τῆς κεφαλῆς αὐτὰ} ἀπὸ τὴς κεφαλης αὐε ϑριξι 
120, 134. κα αὐτῷ ϑῖαν. Οἰἶἷτορ. ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτῷ 8ιαν. "“Μοΐᾳ. 
ἐπὶ τὴν γῆν] εἰς τὴν γὴν 245. ὅτι ὃ λαὸς] οτι ἔλεος ο,φ. ὅτι ὃ 
λαὸς---ἡμέραν ταύτην] οτῇ ἐλεος ἐποιῆσεν εν τῇ ἡμέρᾳ ταὐϊηῃ ΧΙ. οτι 
ἔλεον Θες ἐποιῆσεν ἐν τῇ ἡμέρα ταύη 19, 82, 93. οὁτι ἔλεος τοῦ Θεὸν 

ἐποιῆσε ἐν τὴ ἡμερὰ ταύ]η 29, ς2, ςς, τό, 64, 71, 74) τού, 1οβ, το; 
120, 121) 123) 124) 1449) 1{8, 236, 242, 2414, 246. Α]ά. (Αι. Νῖς. 
δῖαν. Μοίᾳ. ἔς, ἢπε εν, 44. ἔς, ἤπε τοῦ, (οπηρὶ. οτι ἔλεος τὰ Θες 
εἰσηλδὲν ἐν τῇ ἡμερὰ ταὐΐη 24ς. οτι σωΐηριαν ἐποίησεν εν τῇ ἡμερῷ 
ταύη ἐν τῷ λαῳ τε Θεξ 247. ὅτι ἐλέει τῷ: Θεξ ἐποίησεν ὃ λαὸς τὴν 
ἡμέραν ταύτην Θεογρ. ὅτι ἐλέει τῷἪ Θεῖῶ ποιήσας τὴν ἡμέραν ταύτην 
δίαν. Οὗτος. τὴν ἡμέραν ταύτην] τὴν ὡμαρτίαν ταύτην Αττη. 1. 
Απη. Ἐ4ά. ὁ λαὺς} -᾿ πρὸς Κύριον Ατπι. 1. Ατπι. ἙΕά. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} αὶ ἐν 445 64, 745 120, 121, 134, 144) 236, 242, 247. ΑΙά, 
ΑἸεχ. ὅδε, Νίο. ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ Οεοτρ. 

᾿ς ΧΙΛῚ. Καὶ ἀνέξη] καὶ ἀπηλϑὲν 24ς. 
οπισϑεν 82. καΐοπισϑε 93. ἀπόπισϑεν (ἢς) τοβ. οπισϑεν 123, 
24ς. ἀπ᾿ ὄπισϑε ΑΙά. α ὄπισϑε Ατη. 1. Ατιη. Ε4, ἀπῇλϑον] 
λ 44. ηλϑὸον τό, 246. αἀπηλϑόοσαν 247). τόπον αὐτῶν] τοπον αὖ- 
τῶν 158. ΑΙεχ. Αἰτη. τ. ἄπ. Εά. δογρ. ϑῖἷαν. : 
ΧΙ. Καὶ Σαοὺλ ἔλαχε] καὶ ἔλαχε Σανὲὰλ Αγ, 1. Αστῃ. Εά, 

Καὶ Σαοὺλ ἔλαχε--ἰπὶ Ἰσραήλ] καὶ Σαὰλ καϊακληρεται τὸ ἐργον τοῦ 
βασιλενειν ἐπὶ τον Ἰσραὴλ 19. ἔς, ἤπε τον, 82, 93) 1Ἰοϑ. τὰ βαει- 
λευσιν ἐπὶ Ἰσραὴλ ςς. καὶ Σαοὺλ καϊακληροῦται τοῦ βασιλεύειν ἐπὶ 
Ἰσραήλ Οοπιρί. τοῦ βασιλεύειν] τω βασιλεύειν 24ς. κα τοῦ 247. 
Ἀπ. τ. Ατη. ΕἘά. καϊακληρδται ἔργον] α ΧΙ, 29; 44) ς2, τό, 64, 
71) 74,92) τού, 1109, 120, 123,) 134) 1445) 1ς8, 236, 242, 244, 24ς, 

ἀπὸ ὄπισϑε) κατ᾽ 

᾿ 

' 
- 

246,247. ΑΙά. ΑΙεχ. (γαῖ. Νὶς. Οεογρ. 8ϊαν. καὶ καϊεκληρξτο Αστη. 1. 
Αὐτὰ. Εὰ, ᾿ ἔογον ἐπὶ] ἐργον τε βασιλεύειν ἐπι τ21. 
απὸ Ἰσραὴλ 247. ἐν Ἰσραὴλ 8ῖ4ν. κύκλῳ] κυκλοϑεν 44, 74, τού, 
120, 134. ΑΙά, .246- τοάδας τοὺς], παῦῖας τι.8.. πάντας 
τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῷ] μετὰ παάνων τῶν ἔχϑρῶν αὐτῷ Ατπ,. 1. Αγαϊ. Εά. 
εἰς τὸν Μωὰβ] εἰς τὴν Μωαξ 93, τοβΒ. εἰς τὴν Μοὰδ (οιηρὶ. χαὶ 
μέϊὰ τοῦ Μωὰξ Ατη). :. Ατπι. Εά. ἐν τῷ Μωὰβ 5ϊλν. εἰς τὸν 
Μωάξ, καὶ] α τῶι. εἰς τοὺς νἱοὺς ᾿Αμμὼν] αὶ εἰς γ4, τού, 134, 
ΑΙ4. μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Αμῶὼν. Αγπι. τ. ἧς, πἰῇ ᾿Αμμὼν, Ατπι. Εά. ἐν 
τοῖς υἱοῖς Αμὸν ϑῖαν. Οἶτορ. ὥς, πἰῆ ᾿Αμμῶὼν, ϑίαν. Μοίᾳ. ᾿Αμ- 
μὼν] Αμμαν 247. ᾿Αμμὸν Θεοῖς. ᾿Αμμὼν--Σεδὰ] Αμὼν Εδωμ 
και τον Βαιϑὴρ καὶ Σεξα 44. καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς 25] κα 7γ1. καὶ 
μετὰ τῶν υἱῶν ΑΥπι. 1. καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ εἰς τὰς 
υἱὸς Ἐδὼμ]. 82. μετὰ Ἐδὼμ Ατην. Εὰ. καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς Ἔδομ ϑ8[αν. 
Οἴἶτορ. Εδωμ] Αἰδωμ 93. Ἐδὼν Οἱκϊ. Νῖς. καὶ εἰς τὸν Βαι- 
Μαιὼρ] α Οὐπιρὶ. καὶ μέϊαὶ τοῦ Βεϑὼρ Ατπι. 1. καὶ εἰς Βεϑὼρ Οοάά. 
δ γρῖ οὔο. καὶ μετὰ Βεϑὼρ Ατηι. Εά. καὶ ἐν Βεφὸρ 81αν. Οἴἶτος. 
καὶ ἐν Βεϑὼρ 81.ν. Μοίᾳ. Βαιϑαιὼρ] Βεϑεωρ 209, 644, 123») 144. 
(τ. ΝΊο. Βαιϑωρ 71, 745 τοῦ, 119, 120, 134) 24ς. ΑΙά, Βα 
ῥοωξεῖ (ἢῃς) 82. Βαιϑρώοδει 93. Βαιϑροωξι 1τοΒ. Βαιϑωρων 121. 
Βαιδαιϑὼρ τς8. Βαιϑεωρ 242. Βεϑὼρ 247. ΑΙεχ. Οὐεπὼρ Οεοτς. 
καὶ εἰς βασιλέα] κα εἰς γ4. καὶ εἰς τοὺς βασιλέας σοπιρ!. καὶ μετῶ 
τοῦ βασιλίως Αττη. τ. Ατηγ. Ε4. καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ ϑῖαν. βασι- 
λέα] τὸν βασιλεὰ 93, τοϑ8, 247. ββασιλέα Σεδὰ] βασιλεῖς Σεξα 
121. Σεξὰ] Σαμαὰ “16, 242. (καῖ. Νίς. Σαξδχὰ 247. Σουουὰν 
[διυτυαη) Οδεοσς. καὶ εἰς τοὺς ἀλλοφύλες] καὶ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων 

Αγαι. ἡ. Δ. Εὰ. καὶ ἔν τοῖς ἀλλοφύλοις ϑἰᾶν. οὗ ἀν οἱ ἐᾶν 

64, 134, 46. καὶ οὗ ἂν Οεοτρ. 8ῖαν. οὗ ὧν ἐρρχφη] οὐ εαν επε- 
ὄλεψεν 19, 92, 93) 123» 144. 236, 242. (δῖ. Νῖς. οὐ ἐὰν ξραφὴ γ1. 
οὗ ἀνεγραφη 74. ἐγράφη] ἐπεδλεψεν ςα, 82, τοϑ. Οοπιρί. απε- 
ἔῥαφη 247. 

ἐπὶ Ἰσραὴλ) 

46. 

47. 

2} 



ζο. 

ζ Ι, 

48. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α.. κεφ. ΧΙΡ. : , 
᾿. : “"» ὧν εἰς τοὺς ἀλλοφύλες" οὗ ἂν ἐςράφη, ἐσώζετο. "2 » ΝΞ) Ἃ 9 "ἢ [ω 49. χαὶ ἐξείλετο τὸν ᾿Ισραὴλ ἐχ χειρὸς τῶν χαταπα 

χαὶ Ἱεσσιὲ, χαὶ Μελχισά" 
χαὶ ὄνομοι τῇ δευτέρᾳ Μελχόλ. 

Ἂν, ἰδὲ ᾽. ᾿ ᾿ 5». κ“» 5 Α χα! ὀνομᾶ τῷ ἀρχιςρατήγῳ αὐτῷ ᾿Αδεννὴρ, 
52: 

φύλες πάσας τὰς ἡμέρας Σαόλ' χαὶ ἰδὸν Σαοὺλ 
δυνάμεως, ζαὶ συνήγαγεν αὐτὰς πρὸς αὐτόν. ΚΕΦ. ᾿ 

ΧΥ, Κ κν Ὁ . ἣν Ἃ ἣν 3 »,Σ “2 ΄ » 
4. ΔΤ πε Σαμεβὴλ πρὸς Σαδλ, Ἐμε αἀπέςειλε Κύριος, χρίσαί 4. γῦγ ἄχδε τῆς φωνῆς Κυρίου. 

ΧΙΨΠΠΙ, Καὶ ἐποίηδε δύναμιν] κα. 44. - καὶ συνήγαγε δύναμιν ϑίαν. Οἴτορ... «δύναμιν -Ε αὐνανειν 1. Ἔ ἀτναάνειν ΧΙ, .“- ἀτνα- ιν 64, ττο. (121. ρυηδξα ποίαι, ἢς, οἰτνανὶν.) -Ἡ κραϊαιαὰν Αττη. τ. Απῃ. ἘΔ. καὶ ἐπάταξε] καὶ ἐποιησε1.. τὸν ᾿Αμαλήκ] α τὸν ΧΙ]. καὶ ἐξείλετο] και ἐξειλαῖο 11, ΧΊ, 20, 56, 1445) 158, 244, 246. ΑἸεχ. καὶ ἐξίλαῖο (ῃο) 93.121. καὶ ἐῤῥύσαϊο 5αν. τοὺς Ἰσραηλίτας δίαν. Οὗτορ.0 ἐκ 
τῶν ξό. ἔχ χειρῶν Αττη. τ. Ασγηγ, Ἑά. ἐκ χειρῶν τῶν Οεορ. τῶν καϊαπατάντων] τῶν ἀπατμήϊων 44. τῶν ττατασσόγ]ων 51αν. Οἶἶτος. αὐτόν] αὐΐως ςς, γι, το, 158, 246. Απῃ. Σ. Αττη. ἘΔ. 8ἴαν. Οἴἶος. ανΐων χοῦ. ' : ᾿ ΧΙΙΧ, Καὶ ἤσαν] και ηλϑαν ΧΙ. οἱ υἱο}} Α οἱ 44, τ 8. Οαΐ, Νῖο, Ἰεσσιὰ] Ιεσσαι ΧΙ, 39, 1109) 24ς.. ἽἼεσε ζ2, 242. Ιεσσου ζό, 92, 144, 236. (αι, Νὶς. Ιασερ γ1. ἴησπε 74. Ἰεσσηβ 82. ἴεσσειξ 93. Ἰησδι 1ού, 120, 134. ΓΟ μρΙ. ΑΙ4, Ιεσσιελ 12. Ἰσδει τς8. ΑἸεχ. ἴσαι 247. ᾿Ιεσσὲρ Αττη. τ. Αστη. Ἐά4, Ἰεσουὶ (οὐ. Αγπη. ἀπο. Ἰεσὲ Οεογρ. Ἰεσσιὰ---Μελχόλ] Ἰησεὶ καὶ Μελχισονὶ καὶ ϑυγαλέρες αὐτῷ Μερὸξ καὶ Μελχόλ 44. Μελ- χισά] Μελχοσεε ΧΙ. Μελχιςεδδι καὶ Εισμααλ 19. Μελχισβε 29, τό, γ1, γ4,) τοῦ, 19» 120, 1347) 24ς, 246. (οἰηρί. ΑἸΙ4. ΑΙοχ. δίαν. Μελχισα και Ιεσξααλ 52) 92, 144, 216, 542. (ϊ. Νίο. Μελχισεδὲκ 82... Μελχισεῦδε καὶ Ἰσμααλ 93. Μελχισεδδὶ καὶ εἰς Βαὰλ ((ς) 1τοϑ. Μελχεισα (ἴῃ τηᾶγρ. καὶ Ἰεσφααλ) ται. Μελχι- σεε καὶ ἸΙσξααλ 18. Μελχισεε καὶ Ιεσφααλ 247. Μελχισανυέ Ἄγηλ. τ. δἰἴχιις οὔηπες, Αση. Εά. Μελχίς Θεοῦ. καὶ ὀνόμαϊα] χα τὰ ὀνομαΐα 10, 20, ςς, τό, 82, 93» 108, 110, 1:8, 24, 246. χαι ὀνομῶ 121, 242, 247. ὀνόμαϊα δὲ ϑῖλν. τῶν δύο] , δυο τού, 247. ὄνομα} , 247. τῇ τρωϊοτόκῳ] -Ἐ αὐῇα 64) 123, 1445) 244. ΑἸά, Ολι. Νίς. τῆς τρεσξῳτερας 82, 93. 108. τὴ τορωϊωτοκω αὐῇκ 242. Μερὸξ] Μερομ ς6. Μερωδ γι. Μεροκ 121. Μερωουὰ (λεγο) Ὅεοῖρ. Μεροδὰ ϑίαν. Μερὸδ---δευτέρρ,} Βαδεῖ ἴῃ ομαγαέξ, τηΐποτα Αἰεχ. τῇ δευτέρᾳ] τὴς νεωΐερας 82, 93. τῆς δευτεραᾶς τοῦ, Μελ. χόλ] Μεχόλ Οοπιρ. Μελχολά Θεοῖς. ϑίαν. 
Ἱ,. Καὶ ὄνομα] ὄνομα δὲ Οεογρ. δίων. 

χᾶς ἡ γυνὴ αὐἷκε ΑΧινοομ, 44. τῇ γυναικὶ αὐτῷ] τῆς γυναικος Σανλ 82, 93. 1ιοβ8. τῇ γυναιχὶ Σαὲλ Οοπιρὶ. ᾿Αχινρὸμ] Αχινααμ, 82. 1οϑ. (ογηρί. Αχεινααμ 93.. 
Ατῃῃ. Εά. ᾿Αχινομοὶ Οεοτρ. ᾿Αχιονομοὶ 5[αν, Οἰἶτος. ᾿Αχινοομὰ δῖαν. Μοίᾳ. ᾿Αχιμάᾳς] Αχειναας 11. Αχιναας ΧΙ, 64, τῖο, 244. Αχιμας τό. Ατη). 1. Αγῃῃ. Εά. ϑ8[αν. Αχειίμαας 93. Αχι- γαβας 21. ᾿Αχιμασὼν Οεοῖ. καὶ ὄνομα τῷ ἀρχιςρατήγῳ αὖ- τῷ 34ς. τῷ ἀρχιςρατήγῳ] τὰ αρχιςραΐηγε 82,93, τοϑ. ἀρ- 
χιςρατήγῳ αὐτὰ] α αὐῇα ΠῚ, 44) 74.) τού, τ21, 1 34) 2416, 247). διαβεῖ αὐτῷ ἴῃ “μαγαέξ. τηίπογε ΑἸεχ. ἀρχιςρατήγῳ αὐτῷ ᾿Αδεννὴρ]} ἀρχι- 
φραϊηγῳ τῳ Αξενηρ ΧΙ. ᾿Αδεννὴρ] Αδενηρ (ῆς ἴαῖα, α ς8. (μηρί, ἍΙεχ.) 51αν. ᾿Αδενὲρ Απῃ. 1. ᾿Αδενὶρ (“ωεπὶν) Θεοῦρ. ἴἾἈΑβενε νὴρ--Καὶ ἣν ὁ πόλεμος ἴπι ςοτι. 52.} Αδενὴρ υἱος Γὴρ καὶ ἡν πόλεμος 
44. Αξένηρ υιος Αμην υἱξ Αξιηλ, και ἡν ο τόολεμος 247. υἱὸς Νὴρ] 
λϑ8ν 71. Νὴρ] Νηρει 1]. Νὶρ (ἔς ἱπῖα) Θεοῦ. υἱῷ οἰκείᾳ} 

᾿τὸν Ἰσραὴλ] 
χειρὸς τῶν] εκ Χεῖρος ᾿σαϑων 

ΠΑ ΙΣ 927 64) 82, (02, 93. δά πιᾶγρ. πατραδελφε.) τοβ, 123, τ44, 216, 343. ΟΟπιρ]. (ας. ΝΊς, οὐκείς ἢς πηεπά, 110. οἰκεία} πατραϑελφα 
(πιάγρ. 243.) ϑίαν. 

11. Καὶ ΚΙ] Κὶς δὲ δούς. δῖαν, Καὶ Κὶς πατὴρ Σαὲλ] 
Ξ 7γ4.. ΚΙ] Κεις 64,93. Αἴεχ. Σαδλ] Ἔ αϑελφε ι ς8. ᾿ Νὴ] 
Νις 93. ᾿Αδεννὴρ] Αδεννιρ τού. ᾿Αδενὶρ Οεοτρ. Αδενὴρ ϑίαν. 
Μοί(ᾳ. υἱὸς Ἰαμὶν] α Οοπιρὶ. υἱὸς Ἰαμὶν υἱῷ ᾿Αβξιήλ] καὶ υἱοὶ ᾿Ιαμὶν υἱῷ ᾿Αδιὴλ ᾿Ιῳσὲν καὶ Οὔϑ᾽ Ατπι. «. (καὶ υἱοὶ Ἰαμὶν υἱὰ ᾿Αδιὴλ 
ον. ἢ. 

Τάϑε εἶπε Κύριος σαξχῶϑ, Νῦν 

Καὶ ὄνομα---᾿Αχινοὺμ] 

Αχίνοεμ τοό. ᾿Αχινοὰμ Ατγπι. τς, 

τ -, 9 . . 

᾿ μ Καὶ ἐποίησε δύναμιν, χαὶ ἐπάταξε τὸν ᾿Αμαλήκ- τὄγτων αὐτόν. 
Ν Κ᾽ ᾿ς ρ ΄ , 35 . χαὶ ὀνόματα τῶν δύο ϑυγατέρων αὐτῇ, 

Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Σαὸλ ᾿Ιωνάϑαν, 
» ἴῃ 4 Ν ὀγομα τῇ «φρωτοτόχῳ Μερὸξ, Καὶ ὄνομα τῇ γυναιχὶ αὐτῷ ᾿Αχινοὸμ, ϑυγάτηρ ᾿Αχιμάας" υἱὸς Νὴρ, υἱῷ οἰκεία. Σαόλ. Καὶ Κὶς πσπατὴρ Σαδλ, χαὶ Νὴρ πατὴρ ᾿Αδεννὴρ υἱὸς ᾿Ιαμὶν, υἱξ ᾿Αξιήλ. ἡ ΄ Καὶ ἣν ὁ ολεμος χραταιὸς ἐπὶ τοὺς ἄλλο.. 

πάντα ἄνδρα δυνατὸν, χαὶ πσάγτα ἄνδρα υἱὸν 

σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραήλ' χαὶ 
Ε] ᾽’ Δ, 2 -φ' » ρῸ, ἐχδιχήσω ἃ ἐποίησεν Αμαλὴχ τῷ 

Ἰερεσὴὲν καὶ Οὔϑ») Ατπι. Εά. υἱὸς Ἰαμὶν υἱξ ᾿Αδίλ (“Δωϊἢ Θόστε. ἸΙαμὶν] Ιαμειν Ὡς, 64, 93.343. Αἰεχ. Ιαμὼν 52) 236. Ααξειν 82. Αδειρ 121... Ἄμμειῖν 1 8. Ἰαμμὼν 245. ᾿Ιαμμεὶν Οκτ, ΝΙς.  υἱξ ᾿Αδιηλ] ζ2, 242. (δι. Νῖς. ᾿Αδιήλ] Αδειὴρ 11. Ιαξιηλ :οβ. Αβιηρ 12:1. 
1.11. ὁ πόλεμος κραταιὸς] ὥολεμος κραΐαιος σφόδρα 82, 91. χραταιὸς]} «Ὁ σφοδρα 108. Οοιμρὶ. κραταιὸς ἐπὶ τοὺς ὠλλοφύλους] κραΐαιως ἐν αλλοφυλοις 44. στᾶσας τὰς ἡμέρας] ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις 5ῖλν. χαὶ ἰδὼν Σαοὺλ] Α 44. καὶ εἰδὲ ΣαΒλ ς2, 64, 92, 110, 236, 542. Ο(ῖ. Νίος.. α καὶ Θεοῖς. καὶ ἰδὼν Σαοὺλ ἄτα. 8 ἤη, Τοπι.] καὶ ὃν εἶδεν ἐν τοῖς εἰνδράσι δυνατὸν καὶ κραταιὸν συκή- γάγεν αὐτοὺς πρὸς αὐτόν ϑῖον. Οἰἶτος. ταλα ἄνδρα 15] «παα ανδρα το8. ΟΟπρ. καὶ τάντα--- δυνάμεως} , οὔπὶ ἱπιοττηρά, 24ς- πάντα ἄνδρα 25], 44. παῆϊα αν (ὅρα δὐάάϊε, ἃ τη. τες.) 242. υἱὸν δυνάμεως} νιον τἀαϊε ἴῃ τηατρ. 144... Λ νιον 247. δυνάμεως εὐπο- ριας ΤΆΤ. 243. . καὶ συνήγαγεν) α καὶ 445) 243. συνηϑροισεν 82, 93. ᾿ συνήγαγεν] συνοίϑρησεν (ῇς) το. συνηϑροισεν τοϑ. (οπνρὶ, πρὸς αὐτόν] προς εαὐῖον ΧΙ, ς6, 64, γι, 82, 93, 198, 144,18, 242, 346. (οπιρ!. πρὸς αὐτὸν 44, τ23."ΑἸά. σε. Νίς. 

ΟΣ, Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ 44. . «ρὸς Σαοὺλ] Βαδεῖ ἴῃ ΤΏΔΥΡ. 121. τῷ Σαυὲλ (ῆς ἰτεαυεηίεγ) Αἴτῃ. σ. Αγηι. Ἐά. τῷ Σαοὺλ Θεοτρ. αἰπίφειλε Κύριος] ἀπεραλκεν ο Θεος 82, 93, τιοΒ. ὠπέραλκεν ὁ Κύριος (ομρΙ. ὀὠπέτειλέ με Κύριος Οεοτρ. ϑίαν. χρῖσαι) ῥταθυοιτῖ. τοῦ 82, 1ο8. Οὐπιρὶ. τοῦ χρεῖσαι (ἢς) 93. χρῖσαϊ σε-- Ἰσραήλ] ἀῆξετε 6 τέβετε (μβεγ ρορμΐωνε (μεπε {,σεὶ Οἥρεη. Ηοπνΐ. το. 1 Νι- Ὁλεῖ. εἰς βασιλέα] εἰς 44, 236. (ὑδὶ. Νίς. Αγ. σ, Αση, Ἑά. εἰς βασιλείαν. ϑ|)λν. εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ] ἐπι Ἰσραηλ εἰς βασι- λεῶ 243. μιρεν [ἀεὶ ἴπ τρέπε: Τιιοὶξ, (αὶ... ἐπὶ Ἰσραήλ] ρχαβυγίῖ. ἐπὶ τὸν. λον αὐτᾷ 445) 4) Ιού, 120,1 34, 247. ΑΙά, ΑΙεχ. ἐπὶ τὸν Ισραηλ τό, 246. ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτῷ Ἰσραήλ Αγηι. τ. Ασπὰ, Ἐά4, ἐπὶ τὸν λαὸν Ἰσραήλ Θεοῦ. ἐν τῷ λαῷ αὐτῷ ἐν Ἰσραήλ 8Ι.ν. ἮἘσ- ραήλ] τὴν λαον αὐε 82. - τον λαον αἶα. 91, τοϑ. Οοπιρ. ἄμε] αΧΒσον. 445.74) 82, τοῦ, 140, 123, 134, 247. Αἰά. Ἂς, τῆς φωνῆς Κυ- βίου] τὴς φωνης τα ρημαῖος Κυριε το, 82, 93» τοϑ. (οπιρί. τῆς φωνης Τῶν λογὼν Κυριπ 74, τού, 120, 134. ΑἸά, Αἴεχ. τῆς φωγὴς τῶν λογων τα 247. τοζέηι ὑεγόογμρε Ζοπεὶπὶ Οτῖρεπ, 1. οἶς, φόζεσε φεγϑὶ ονϊπὲ Ἰλιοῖδ, (41. τῆς φωνῆς ἐνταλμάτων Κυρίᾳ Αγπι. 1. Αγ. ΕΑ. τῆς φωνῆς τῶν ῥημάτων Κυρίς 51αν. - : ες . 1. Ὅαδε εἶπε] ταδὲ λέγει ΧῚ, 4. Ἐάδε εἶπε Κύριος σαβαὼϑ] Οὕτω λέγει Κύριος δυνάμεων Ατηι. τ. Αται. Εά. Οὕτως εἶπεν ὁ Κύ. ριος τῶν σαδαὼϑ Οξοτρ. Οὕτως εἶπε Κύριος σαξχὐϑ' (1 Τηδτρ,. ΘΧΘΙΠ. Ῥίατῖβ ϑοοίοσιπη, ὙἼεπηςε : δυνάμεων) 8[αν. Οὔἶτορ. Κύριος σαξαὼϑ)] Κύριος ταύοκρα τωρ 19, 82, τοβ. Κύριος ταντοχράτορ (Π) 92. Σὲ Κύριος Αἱὰ. σαξαὼϑ)] στρατίων Πηᾶτρ. 243. υἱγιμίμηε Οτίρεη. 1, οἶδ, οπιπίροίεπς Τιιςὶξ, (α]. Νῦν ἐκδικήσω] τέγος ἰαυὶ οππία Οτὶρεη. 
Ἰ. οἶς. πιπς ἐἰρίεηάαπε Ταὶς, (Δ]. ἐχδικήσω] ΡυΞοηλἶτ, ἐγὼ 10. (ὐοπιρὶ. εγω ἐκδικω 82, 93. εκδικω τοβ. ἐπεσχεψψα μὴν τλλτρ.. 2.3. ἃ ἐποίησεν] ὃ ἐποίησεν 74, τοῦ, 34,447. ΑἸά. ᾿Αμαλὴκ) Δμαληχ, (ἔς ἰηῖτα) 111. ρῥγαυηῖτ. ὁ Οεογς. τῷ Ισραὴλ] ταν Ἰσρχηλ 24ς. αἀοο μη {σε] Οήρεη. 1. οἰ, εἰδὲ 15εἰ Ἰὰς, ΟΔ. ὡς ὥπήντη- σεν αὐτῷ] φμονμοαίο βέγον, Σὲ ἔπι Οἤξεη. 1. οἷ, φμερμιαιζπσάμνα οδυϊαυΐῥ 
2:ὁὲ 1λιςῖξ, (αὶ. ἀπήντησεν) ἐπεϑετο ΤΏΔΓΕ. 243. αὐτῷ] αὐῇον 242. ἐν τῇ ὁδῳ--- Αἰγύπ]2] ἐπ υἱα φμα αὐρεπά δὲ εἰς “«Ἔρ,ριο. Τὰς, Ολὶ. ἀναβαίνοντος αὐτῷ} αναθαινοντι 82, 93) 1τοϑ. (οπ)ρὶ. ἐἶνα. 
δαινόντων αὐτῶν 5]λν, Οἴτορ. ἐξ ΑἰγύπἼου] εκ γης Αἰγύπτου 
54: 
4Τ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. χγ. 

»ὋἝἽἝΓ; 9 [1 ΓΣ ΩΣ 9 ΝΣ .ῷ 3 9. ἢ ἵν, Ν᾿ ρ ᾽ὔ -ο 

Ἰσραὴλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναδαίναντος αὐτῇ ἐξ Αἰγύπ]α. Καὶ νῦν ππορεύε, χαὶ. κ.. 
3. νὋ ὝἝ 32΄΄ : ΄ Ε .-ἦ, ὦ ν 93 

πατάξεις τὸν ᾿Αμαλὴκ χαὶ Ἱερὶμ χαὶ πάντα τὰ αὐτὸ, καὶ οὐ ππεριποιησῃ ἐξ αὐτᾷ, χαὶ ἐξολο.-- 
»»  " ’ : Ν, ὃ “.Ά4 Ν 2 ͵ 95 » ΕῚ ΕΞ ΄Ο 

ψρεύσεις αὐτόν' Ι χαὶ. ἀναϑεματιεῖς αὐτὸν χαὶ πάντα τὰ αὖτ, ἡ χαὶ οὐ φείση ἀπ᾿ αὐτϑ' χαὶ 
ΐ Ν “᾿ς Ψ΄. ΄ ΣΝ Ζ Ψ 

ἀποχτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς, χαὶ ἀπὸ νηπίξ ἕως ϑηλάζοντος, χαὶ ἀπὸ μόσχξ ἕως 
: ΄ ΄ “; 

προξάτε, καὶ ἀπὸ χκαμῆλδ, ἕως ὁν8. 
ἈΝ " ν ρ, " Ν 2 ΄ 1 23.ν "2 

Καὶ πᾳρήγίειλε Σαδλ τῷ λᾶῳ, χαὶ ἐπισχξπίεται αὐτῆς ἐγ 

Γαλγάλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγμάτων, καὶ τὸν ᾿Ιόδαν τριάχον]α χιλιάδας ταγμάτων. Καὶ 

ἦλϑε Σαοὺλ ἕως τῶν πόλεων ᾿Αμαλὴχ, χαὶ ἐγήδρευσεν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ. Καὶ εἶπε Σαδλ πρὸς 

τὸν Κιναῖον, ἼΑπελϑε χαὶ ἔχχλινον ἐχ μέσα τῷ ᾿Αμαληκίτε, μὴ προσϑὼ σε μετ᾽ αὐτϑ, καὶ σὺ 

ἐποίησας ἔλεος μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἐναδαίνειν αὐτὲς ἐξ Αἰγύπ]δ" καὶ ἐξέχλινεν ὃ Κι- 

γαῖος ἐκ μέσα ᾿Αμαλήχ. Καὶ ἐπάταξε Σαοὺλ τὸν ᾿Αμαλὴχ ἀπὸ Εὐιλατ ἕως Σϑρ ἐπὶ προσώπου 

Αἰγύπ]α. Καὶ συνέλαξε τὸν ᾿Αγὰγ βασιλέα ᾿Αμαλὴκ ζῶντα, χαὶ “πάντα τὸν λαὸν χαὶ ἹἹερὶμ 

ΟΠ. Ἑαὶ γυγ--τὸν ᾿Αμαλὴκ] λίκπε ἐγρο σα, εἰ ῥεγομε ἀαίοο 
Οήρεη. 1. οἷ. ὠὠ πορεύς] ργοοπιῖι, σὺ Θθογρ. δίαν. καὶ πατάξεις 
--Ἰσρὶμ! καὶ τταϊαξον τον Αμαληκ καὶ Ιαρειμ, 24ς. καὶ πατάξεις 
--Ο-“ ξολοθρεύσεις αὐτόν] εἰ ρεγοκεῖος Αἀπιαΐξε, εἰ οὐαπὶα ἐρβε, εἰ ποῆ σοῖα 
κυρίες ἐς ἐΠΠ[ἰς αἰ φμίά : 4 εχίογπείπαδὲνς εἰΐωμι, Τιαςῖ!. ΟΔ]. ᾿Αμα- 

λῆκ] Αμαλοικ 42. καὶ Ἱερὶμ] α 82,993: 1οβ. καὶ Ἱεὶμ--- 

, αὐτῷ χ5] δὲ ἀπαιφοιισέϊαια ομιπὶα φιξεμαφυς ἦαόει Οτφσει. 1. οἷ, καὶ 

Ἱερὶμ---ἰξολοϑρεύσεις αὐτόν] καὶ ἐξολοθρεύσεις αὐτὸν καὶ πάντα τὼ 
αὐτῷ Οορ. Ἱερὶμ] Ιερειμν 11. Αἰεχ. Ἰαρέμν (ἔς ἱπῖτα : ἱπῖετ- 
ναὶ Ἰαρεῖμ) ς2. Ιαρειμ ςξ» ςό, 64, 71) (123. ἢς ἱπῆ8.) 1 ς8, 242, 
241, 244) 246. ἴαριμα 929 144) 236. πῃ. 1. Αγ, Ἐὰ. Οδογρ. 

Ιαρειξ (οδίουτε) 119. Ἔριμ 121. Ἰερὶμν (Ω0) ΑΙΔ4. (Αι. Νίο. ϑίαν. 
Μοίᾳ. ᾿Δρὶμ ϑίαν. Οὗτος: ττᾶντα τῶ 1] τὰ 247. Βδθεῖ τῶ 
ἴῃ ομδγας. ταῖποσε ΑἸεχ σαντα τῶ αὐτῷ 1] πανΐα τὰ ἐν αυτω 
1.8. τᾶν ὅσον αὐτῷ ἧ. Αττη. ᾽ν. Ατπι. ΕἘά. πάντα ἃ εἰσὶν αὐτῷ 
Οτοτρ. ϑίαν. πάντα τὸ αὐτῷ τ --οὠπ᾽ αὐτῷ] παῦα αὖτε και οὐ 
φεισὴ αὐΐξ, οτα! η5 πιοάϊ!8, .4. καὶ οὐ περιποιήσῃ---τὰ αὐτῷ 4} 
Ἡ οὐπὰ ἱπίεππῃοά, τού, 121. καὶ καὶ περιποιήσῃ δες, λὰ ἢπ. ςοῃ,.} 
εἰ ποθ ραγοας, {{εἰ ἐπίεγβοες ομῖπει, ἃ υἶγο χίψωο σαὶ πιμίίενόηας εἰ ραγυπίοιν 

εἰ ἰαδεπίες, εἰ ἐσηγοι, εἰ φγέρες ουΐμρ, οἰ σαπιοῖος εἰ αβπος, Οτρεη. 1]. εἶτ. 

αὶ περιποιήσῃ) μὴ περιποιήσῃ Ατἴπι. τ. Αγτὰ, Εὰ, ΟΘεοτρ. 81αν. Μοίῃ. 
φεριποιήσ! περιποιησει 95,Ξ. ἐξ αὐτῷ} -᾿ εϑὲν το, 82, 93) 108» 
τς8. -Ἐ ἐδὲν Θεοῖς. δῖαν. Οἷἶτορ. -Ἐ- ἰήεπι ἰηῖεγ ὑποος ϑαν. Μοΐῃ. 
αὐτόν 1] καὶ τοαιΐα τὰ αὐτὰ 10, 93, τοΒ. αὐες. α4ς. Αττῃ. τὰ 
(ϑεογρ. ϑιαν. Οὗτος. καὶ ἀναϑεματιεῖς αὐτὸν] α ΧΙ, γ4, 82, τοϑ. 
Ἀστο. 1. καὶ ἀναϑεματιεῖς αὐτὲς καὶ πάντας βασιλεῖς αὐτῷ Οδοτρ. 
Ἢ καὶ τανα ὄντα αὐτῇ ϑίαν. ἀναϑεματιεῖς] αναϑεμαΐισεις 158. 

καὶ πάντα τὰ αὐτῷ 2.) λτα 24ς. α πη. :. Ατῃ, ΕἘὰά. τῶ αὐ- 
15 2] τὰ αὐτὰ ΑΙ4ά, καὶ καὶ φείσῃ] αὶ καὶ 92, 144, 236, 245. ΟΘεοτᾷ. 
δίαν, Οἷἶτορ. καὶ οὐ φείση δια. δά βη. ςοπ1.] εἰ ποι ραγεές ἐδ, εἰ 

Φεολάες ομιμία ἐἰδέκς αὶ υἷτο χες αὐ πικλίεγεσι, οἱ αὖ ἰπξαπίε μγιε σα πμίγὶς 

φκίφη!. Γαοὶξ, (1, καὶ οὐ φείσῃ οπ᾿ αὐτῷ] και καὶ μη φεισῃ αὐς 82, 
1οϑ. Οοπιρὶ. καὶ οὐ μη φειση αὐἷον 93. κ᾿ τι. 1. Αστη. Εά, ἀπ᾽ 
αὐτῷ] ἀπ᾿ ςς, 64 123) 144) 236, 242, 544. Ολῖ. Νίς. ϑ5ϊλν. Μοίᾳ. 
αὐτῶν ΟΘεογρ. δίαν. Οἴτορ. καὶ ἀποχενεῖς] καὶ ἄπακτεν εἰς (9) 

436. καὶ ἕως γυναικὸς] α και ΧΙ, 64, 92, τα 1, 236, 447. (αἱ, Νίς, 
Ἄχ. ἘΔ. Θεοῦ. καὶ ἐπὸ νηπία] α καὶ ςς) τό, 119, 243,) 246. 
δίαν, Οἶτορ. ἕως ϑηλαζονῖος]} ρταεηοῖττ. καὶ 93, τοϑ, 123. Οομηρὶ. 
ἕως ϑηλαξόντων Αττῃ. τ. Ατη.. ΕἘἀά. ἕως ϑηλαάζονος γάλα ΟΘεοῖρ; 
καὶ ἕως ϑηλαζόντων γάλα 58:1ν. καὶ ἀπὸ μόσχε , καὶ 4ς. 
ἕως τοροβάτε} μταπηῖττ. καὶ Οοπηρ. καὶ ἀπὸ καμήλε ἕως ὄνου] και 
χαμήῆλξ καὶ οὑξ 44. ἕως ὄνΕ} εὼς ονον 242. ῥγϑεπηϊτι, καὶ Οομηρί. 

ΙΥ. Καὶ παρήγίελε Σαὲλ τῷ λαῷ] καὶ παρήψγίειλε τῷ λαῷ Σαὲλ 
Οεογξ. καὶ συνήγαγε Σαὲλ τὸν λαὸν δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ συνήγαγε 
σὸν λαὸν Σαὲδλ ϑι2ν. Μοίᾷβ. Σαοὺλ] Σαμδὴηλ 243. ἐπισκίπῆε- 
ται] επισκεπῆϊαι 11. επεσκεψαῖο 19, 82, 93, τοϑ. Αττ. τ. Ατηι. Εά. 

δΚαν. ἐηξεχίε Οὔρεπ.]. οἴ, αὐτὰς] αὐτοῖς 44. κα 74, τοῦ, 134. 
αὐτὸν αν. ἐν Γαλγάλοις] κα εν 44. εὡως Γαλγαλοις 8. εν ἂρ- 

μασιν τιᾶῦρ. 243. ἐπ Οοἷαασ Οτφσοη. 1. οἴ, ἐν ᾿Αλὶμ Αγ. Εή. 

χετρακοσίας] δέκα Π|. διακοσιας τού, 120, 134. Οοπηρὶ, ΑΙά. ΑἸεχ. 
ϑ᾽ανυ. Μοίᾳ. τετρακοσίας---ταγμάτων ἴῃ ἤηε ςοη).] σ᾿ πεζῶν καὶ 
;, ἀφ᾽ νἱῶν Ἰούδα 81αν. Οἴἶγος. ἐἰμεσία τελδια ρείμαπι οὐ ἄἴροορε παὶϊ- 

δα οἱγογενε 7μάα. Ψυϊρ. τετρανοσίας--Καὶ ἦλϑε ἴῃ οοπι. ἴεᾳ.} 
διακοσίους (ἢς) χιλιάδας ταγμ. καὶ δέκα χιλιάδας τὸν Ἰάδα καὶ 

ἦλϑε 44. τετρακοσίας χιλιάδας] σ χιλιαδὰς γ4. ἀαζεπία πιῤλίία 
Οὐΐξεῃ. 1. εἶτ. ταγμάτων 1] τεζων (πιᾶγρ. 243.) 5|αν. Μοίη. 
2εαλππι Οὐχεπ. 1. εἶτ, καὶ τὸν ᾿Ιδδαν--ταγμάτων 4} α οὐ ἰη- 

ἰειταδά. 10) 64, :ο8, 1521».144, 246. χα δικα «ιλιαδας ταγμάτων 

τὸν ἴπδὰν γ4) τού, το, 194. ἔς, οὔτ Ἰϑδω ῥχὸ τὸν Ἰάδαν, ΑἸεχι 
καὶ τριακούω χιλιαδας' ταγμαϊων τὰ Ιβδὼ, 92, 247.. ἢς, ἄης τῆν 
Αὔτι. 1. χαὶ τριακοῦα χιλιαδας τωγμαΐων τὸν ἴοδαν.15.3, 426, 2.45. 
Οαι. Νίς. καὶ δέκα χιλιάδας τῶν ἀνδρῶν τὰ Ἰέδα Οοταρὶ. εἰ “ἶώ 
πρϊηα νἱγογώηι ἐς ὅμάα. Οτΐρεμ. 1]. οἷ. καὶ τριάκοδα χιλιάδας ὃκ 

τῶν υἱῶν Ἰάδα ἐν τῇ καρεμδολῆ Οεοτρ. καὶ δέκα χιλιάδας ἀπὸ Ἰέδα 
ἐν ταῖς τοαρεμξδολαῖς ϑίαν. Μοίᾳ. τριάκοντα} τριακοσιῶς 5.44: 
τριάκοντα χιλιάδας ταγμάτων] τριάκοντα καὶ δισχιλιαδας ταγμαῖων 
ις8. Ὁ : 

Ν. Καὶ ἦλϑε] καὶ ἀπηλϑὲν 34ς. ἕως τῶν πόλεων] ως ταγμια- 
τῶν 44. ἑὼς τῶν ταγμαΐων καὶ τῶν ττολεὼν 74γ τού, 120, 234. ἕως 
τῆς Ἰόλεως Οομῃὶ. σα εἰ ἱϊαίονα Οὔρεῃ. 1. οἶϊ. ὐγνε σαὶ εἰυἱ αέεηο 

Το. Ολ]. καὶ ἐγήδρ.. ἐν τῷ χειμώῤῥῳ] εἰ ἑηβάϊανες οἱ ἐκ Ἰογγενῖς 

ὅγτ. Βα -Ηθῦγ. εἰ πεεεξη!, εἰ οὐγεάτε «ἀὥαίες ἐκ ἐογγέπές. Ταιοῖξ, Οδ]. 
ἐν τῷ χειμάῤῥῳ) λὲν 46. ἱπ ναϊϊς Οτρεη. 1. οἷν, ἐν τοῖς χειμάῤῥοις 
Οεογρ. 8αν. χειμαῤῥῳ] χειμάρῳ 158. φαραγῖι τηλῦρ. 243. 

ΝΙ. Σαοὺλ] 44. τὡρὸς τὸν Κιναῖον] α τὸν ττ9. τῷ Κιναΐῳ 
Ἄττῃ. τσ. Ασιη. Ἐά. τῷ Κινέῳ θοῦρ. Κιναῖον) Κειναιον (ῆς ἰηταλ 
64. Κινναιον (ἢς ᾿πῆ8) 744. 242. ἼἌπελϑε καὶ ἔκκλινον] ἔπελϑε 
χαι ἔχχλιγον 55. κ καὶ Ασπι. τ. Ασπι. Ἐά. καὶ ἔκκλινον--᾿Αμαλη- 
κίτου) εἰ ἐἰροϊίπα ὁ »μεάϊο, εἰ ἀἰροϊπα αὖ “σιαῖρς : Ἑμυοὶξ, Οἱ, ἔκ. 

κλινον} ἔκκλινε 236. ἐκ μέσα] ἐκ τὲ μεσε 44. οπίσω (ςοττ. ἴαρτα 
ΔΌ δ]. πγ. ἐκ μεσ) ςς. εἰς μέσον 24). ἐκ μέσα τῷ ̓ Αμαληχίτε] ἀφ 
μιειβίο Ανταἰεοὰ Οτφει. 1. οἰ, τοῦ ᾿Αμαληκίτε} τε Αμαλήκοιτα 11. 
Αμαληκ 71. τῷἪἘ μαληῆκχ 82, 93) τού. Οοπιρί. τῷ ̓ Αμαλεχίτε Αττ. τὸ 
Απῇ, Ἐά. μὴ] καὶ οὐ Οοαρῖ. μὴ προσϑὼ σε] και οἱ μη προσ- 
τέϑησει 19. καὶ αὶ ποροστεϑησῃ 82, 93, 1ο8. νᾶ μὴ προσϑω σε 24ξ. 
πὸ ὕζογίε εἰ ἢπ αὐγεϊατὶς Οτῖρσθι. 1. οἷ. μὴ τροσϑῶ σὲ μετ᾽ αὐτῷ] εἰ 
κοΐ ἀρβομεγδ 16 ἐππε ἰδίοις Ἰλιοῖξ, Οα]. . χαὶ πρὸς αὐτὸν μὴ ἐγγίσῃς, ἵνα 
μὴ ὀλέσω σε μετ᾽ αὐτὰς ϑῖλν. Οἶτογ. ἵνα μὴ ὀλέσω σε μετ᾽ αὐτὰ ϑῖλν. 
Μοίᾳ. καὶ σὺ ἐποίησας] ἐπειδὴ ἐποιησας το, 82, 93, 1οϑ. ἐπ ἐπίπα 
“κεὺδὲ Οτΐρεη. 1. οἷϊ. φιμορέαε τ ζεοϊὲ Τριοῖ, (αἱ. ὅτι σὺ ἐποίησας 

Οεοῦρ. σὺ γὰρ ἐποίησας δῖλν. ἔλεος] ελεον 82, 93) το8. μετὰ 
τῶν υἱῶν] μετὰ ποαδων τῶν υἱῶν 74) τοῦ, 120, 134) (243. ΠιᾶΓΡ. εχ 
ἐπγεηά.) 247. ΑΙὰ. ΑΙεχ. Ατπν. Ἐά. - τοῖς υἱοῖς Οεοῦρ. εαπε οπιπίδην 
“ὼς Οτΐρεη. 1, οὐ, ἐν τῷ ἀναξαίνοιν αὐτὲς} ργαπήτι. καὶ 44. ὅτε 
ἀνέξαινον Θεοτρ. δαν. ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὲς---᾿Αμαλὴκ φῶντα ἴῃ 

οοη,. 8.] εν τω ἀναξηναι εξ ΑἰγυπἼω καὶ συνελαξεν τον Αγαγ βασιλεα 
Ἀμαληχ ζωΐα (ςείετα ἀεβάεγδηειτ) 24ς. εναξαίνειν αὐτοὺς} ἀνα- 
δαινεῖν αὐῖον τ 8, 546. ἐξέκλινεν] ἀπερη τπᾶτρ. 243. “᾿Αμαλήκἷ 
τὸ Αμαληκ 93, τοϑ. (οτηρὶ. τὸὲ Αμαληήκιτε 247. 

ΨΙ1. Καὶ ἐπάταξε. Σαοὺλ τὸν ᾿Αμαλὴκ] και- επαΐαξεν αὐΐον΄ τοϑ. 
τὸν ᾿Αμαλὴκ] - καὶ ἐπαταῖζεν ἄντον 93- Εὐιλὼτ)] Ευειλατ 

64. Ἐνει «α (ἢς : ῥγο Εἶτ, ογδαία Δ ἴξε. -πηᾶπὰ ᾿ ἰπίδσίαπι εἶδ, ἴῃ πε τ 
εἰαπιὶ τεσ. τῆδηι {ροπορτι) 12:. ἙΕυιλαλ 247). Εὐιλὰ ΑἸεχ. 
Ἄττῃ. τ. αἰϊαυε. (Ατπ). ἘΔ. ἴῃ τηᾶγρ. τ, υἱ ἰεραῖυς Εὐιλῶὼτ.) δίαν. 
Μοίᾳ. Ηρυϊα Ψυὶϊσ. ἕως Σὲρ] ἕως εἰς Σὲρ Ο(οἀά. 8εγρὶϊ φυΐηαυε. 
Σὲρ] Ασσερ]1. Ασερ ΧΙ. ᾿᾽Ασσοῦ (ἢς) 121. Σκρι 247. Σοὺρ 

ἐπὶ] σουρῶ ([ς) τῆς ἐπὶ 93. Σεδ τῆς ἐπὶ τοΒ. ΣῈρ ἡ εξὶν ἐπὶ δ4α. 
ἐπὶ τροσώπε] τῇ εἰς πρόσωπον ΧΙ. ργαθπιτε. τῆς ςξ,) 71, 82, 110, 
244. Οοπιρὶ. τὴς ἐπὶ προσωπὸν τό, 246. ἣ ἐπὶ τπροσώπα 92, 1ς8. 
ΑΙεχ. ὃ ἔςιν ἐπὶ τπροσώπε 236. φωξ οὶ οομίγα γαείωμ Οτΐσεη. 1. οἷξ, 

Το, Τα]. ἢ ἐξιν ἐναντίον Ατπη. 1. Ασπῃ. Ἑά, 
ϑίδν. ἌΝ 

ΨΙΠΙ. Καὶ συνέλαξε) Εἰ εονιργελεναϊ δαμῖ Τὰς, ΟΔ]. 

λαξε] συνελαθον 121. τὸν ᾿Αγὰγ]} α τὸν 1ς8. 

εκ ᾿ ͵ 
ἢ πρὸ προσωπὰ 

᾿ 
συνξο 

τὸν ᾿Αγὰγ βασι- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
χεᾷ: ΧΥ. 

9. 

10.1]. 

᾿φυρεδαυι ἦος απαιϊλεγμαι ἰκανεέγαπί. Οτρεη. 1. οἷξ, 

ἀπέχτειίνεν ἐν φόματι ῥομφαίας. ς ’ Ὶ . ἰδὲ ε Ν ' 3 “ Καὶ «εριεχοιήσατο Σαοὺλ χαὶ σᾶς ὁ λαὺς τὸν ᾿Αγὰγ ζῶντα, 
ἯΝ ᾿" ᾿ ἰϑὸ δ ἰϑὼ 3 

χαὶ τὰ ὶ ἄγαϑα τῶν ποιμνίων, χὰὶ τῶν βεκχολίων, χαὶ τῶν ἐδεσμάτων, χαὶ τῶν ἀμπελώνων, χαὶ 
πάντων τῶν ἀγαθῶν, χαὶ οὐχ ἐξόλοντο ἐξολοθρεῦσαι αὐτά" χαὶ “τᾶν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξε- 
δενωμένον ἐξωλόθρευσαν. Καὶ ἐγενήλη ἕημὰ Κυρίου ΒΟΥ Σαμϑὴλ, λέγων, Παραχέκλημαι ὅτι 
ἐδασίλευσα τὸν Σαδλ εἰς βασιλέα, ὅτι ἀπέςρεψεν ἀπὸ ὕπισϑέ ἕν; χαὶ τοὺς λόγες μου ὃχ ἐτή- 

ῥησε' χαὶ ἡϑύμησε. Σαμϑὴλ, χαὶ ἐξόησε νέο Κύριον ὅλην τὴν γύχτα. Καὶ εὐυοῖσε Σαμουὴλ, 
χαὶ ἐπορεύϑη εἰς ἀπάντησιν Ἰσραὴλ τοπρωΐ᾽ χαὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαδλ, λέγοντες, Ἥχει Σαμουὴλ 

εἰς Κάρμηλον, χαὶ ἀνέςαχεν αὐτῷ χεῖρα' χαὶ ἐπέφρεψε τὸ ἄρμα, καὶ χατέξῃ εἰς ΓαΛΊ ΔΊΣ 60: 

Σαδλ, καὶ ἰδὲ αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῶ 

λία ̓ Αμαλὴκ ζῶντα] τὸν βασιλέα "Ἀμαλὶν τὸν ̓ Αγὰγ ζῶντα Αττῃ. 1. 
Ἀπη. Εά, Αγαγ] Αγαλ (ἄς νεῖ. 9.) 44. Αγαδ 119. ᾿Αμα- 
᾿λὴκ] τε Αμάληκχ 93» 108. ΓΤ ομηΡὶ. ζῶντα] τον οὐτὰ ΧΙ. καὶ 
πάντα-- ῥομφαίας] χαὶ πᾶν τὸ νοὶ ἰαρὶμ ἀπέεινεν ὁ ἐν εόματι ῥομ- 
φαίας. Ἀμπα. ̓ : πῃ. Ἑά. καὶ πάντα τὸν λαὸν ὠμὶν ἀπέκτεινε ῥομ- 
φαίᾳ, καὶ ἐρὶμ ὠπέκτεινεν ἐν ςόματι ῥομφαίας. ϑῖαν. Οἶτον. τὸν 
λαὸν] τον λαὸν ἄντα εξωλοϑρευσεν 449) τοῦ, τ4ο. Αἰά. ὅς, πἰῇ εζω- 
λεϑρεῦσεν, 134. τὸν λαον αὐτῇ 93. -Ἐ ἐξωλέθρευσεν ἰηΐος ὭΠΟΟϑ 
ΑΙεχ. - ἀπέκτεινεν ϑῖαν. Μοίᾳ. τὸν λαὸν---ῥομφαίας} τὸν λαον 
αὐτὰ ἐξολοϑρευσεν ἐν ρρμαῖ; ρομφαιας 19, 1το8. ἢς, πἰῇ. ἐξωλοϑρευσεν, 
92. Οομρὶ. φορεΐμν εἰμ ἈΝΑΙΛΕΥΙ ΔΙ ΚΕΘΕ ἐπ ογέ σία. Οτίρεῃ. 1. οἷς, 
δος, πἰῇ οεεϊἰες Τλιοὶξ, Τα]. τὸν λαὸν καὶ Ἱερὶμ.}) τον λαὸν αὐἶε και 
ἐζξωλοϑρευσεν καὶ ἵεριμι 74. τὸν λᾶον Ἰαριξ 236. τον λαὸν ἄντε εἶα» 
λοϑρευσε καὶ 247. καὶ Ἱερὶμ] α καὶ 11, τῶι. Αἴεχ, (αἵ. Νίς. 
Ἡρειμν 111. Ιαδειν ΧΙ, 29, τό, γ1, 243, 244. Ἰαρειμ ςς, 242. Ια: 
ὅριειμ όᾳ. Ἰαριμ 92, 144. κα 93. Ιαρειδ (οδίςιιγο) 119. ἴαρεῖιν 
Σ 48. Ἵερὶμ} Ιαξειν 246. ἀπέκτεινεν) ἐξολοϑρευσεν 93. ἡ 
ςόματι ῥομφαίας] ἡ ῥομφαίᾳ ΟΘφοτρ. δ[αν. Μοίᾳ. 

1Χ. Καὶ. περιεποιήσαϊοτ-- ζῶντα] Εἰ ρερεγοὶξ δαὶ οἱ ρορεῖμς γερὲ 

““,)αρ Οτίρεη. Ηοπι!. 19. ἱπ ΝΌΠΙΕΣ. Σι ἀερερ δσπὶ, εἰ οσιπὶς βοβια 
ἔμ: ἐκ.) ἄσαρ τέρεν 1λιςοιί. (ΑἹ. 

ζῶντα] κα 19. 82, 93: ιοϑ. Οοιρὶ. - καὶ τὰ ἱμάτια καὶ τὲς κριοὺς 
Θεοῖς. καὶ τὰ ἀγαϑὰ δες. 4 ἤπ. οοπ).}.εἰ μγυσΌλ! ομπε φμοαῖ δο- 
πηι ἐγαὶ ἐκ ουἱδας εἰ δοδιν5 (“ὦ εἰ φια βδοηπία ἐγσμὲ ἐπ οπιπί δες βεεον 
ὅκ: δοπὶς, εἴ ποίμεγκπέ ἐῶ ἐχίον πιΐπαγέ, {Ἐπἰ οπεμε φιοα γαῖ σομίεπη δ δε εἰ 

καὶ πᾶς ὁ ὁ λαὸς] Α πᾶς Οοχρρὶ. 

τῶν τοοιμνίων--» 
τῶν ἀγαϑῳ»] τῶν βεκολ. καὶ τῶν οιμν. καὶ τραΐων των αγαϑὼν 44. 
καὶ τὰ ὶ ἀγαϑὰ τῶν ταοιμρίων] καὶ πάντα ἀγαϑὰ τῶν τροιμινίων Θέοτξ. 
χαὶ τὰ ἀγαϑὰ ἐπὸ τῶν ποιμνίων δῖαν. Μοίᾳ. τῶν ποιμνίων, καὶ 
τῶν βεκολίον] τὼν βεχολίιων καὶ τῶν ποιμνίων τού, 120, 134- ΑἸά; 
χαὶ τῶν ἐδεσμάτων] και ρμοῖξ δἀήϊτιπι εξ 242. -Ἐ καὶ τῶν ἐνδυμάτων 

πποὶς ἱποϊιίυτα (ᾳυοά ἀεῆς ἱπ Ἐά. Ἀοιῃ.) δῖαν. Μοίᾷβεα καὶ τῶν 
ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων] 246. καὶ πάντων] α παϑΐων τ ςϑ. 
καὶ οὐκ] α καὶ 92, 247. ἐξδάλοντο] εξελετο 111, 119) 247. ηδδὲ 
λοντο 242. ἐἔδόλοντο ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ} ἐξέλετο αὐα ἐξολοϑρευ- 
σα! 11, τῶι. ἐδάλοντο πᾶν τοῦτο ἐξολοθρεῦσαι δῖαν. Οἷἶτορ. ἐξο- 
λοϑρεῦσαι] αναϑεμαῖισαι τηᾶτρ. 243. ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ ]} ΤΥ. ΧΙ, 

ςς) τό, 645 93» 1οϑ, 110, 1447. 18, (36. υἱ νἱάἀεῖιγ.) 242, 24.3» 5344. 
244ς, 246. Οοπιρῖ. (δι. Νίς. ἀὐῥετάξτο οπιπία ὅοπα Τλιοὶξ, Γα]. καὶ 
τᾶν] παν δὲ 82, 93. Οοπιρί. καὶ τᾶν ἔργον ὅς. δὰ ἤἥη. ςοπ|.} 
44. (ἐξ ὦ ον»ιπὲ ορες Ῥγεῖ οί τε ενυσυεγμηὶ, εἰ Μμερβεγυσενα αἰ εν ϊαάϊε- 

γαπὶ. Ἰλιοῖξ, Οα]. , καὶ πᾶν ἔργον ἡτιμωμένον)] μόνον ἡτιμωμένον 
ϑίδυ. ἔργον ἡτιμωμένον καὶ ἐξαϑενωμένον) ἐργων πτημωμενων καὶ ἐξε- 
δενωμενων 242. καὶ ἐξεδενωμένον)] α 120. ΑΙά. ἐξεδενωμένον] 
ῥἀπεγνωσμένον αὐτῶ. (Ώ.) 82. ὠπεγνωσμένον αὐτὸ 93, το8. Οοιηρὶ. 
ἐξεδενομένων (40) 1οό. ἐξουδενημέρον (αι. ΝΙς. . ἐξωλόϑρευσαν) 
εξωλεϑρευσεν 111, 134. εξωλοϑρευσεν (γ4. υἂἱ νϊάσιιγ.) τού, το. ΑἹά. 

Χ.. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο ΟΟορΙ. ἐγενήθη ρῆμα] ἐγένετο 
λογος 19, 82, 92793» 108, 144,)236.,.242. (αἵ, Νίς. ,αὅες οἹ Μέγσιο 
Οήρεη. 1. εἶ. λέγων] λεγον 120. καὶ λέγει ΑἸτῃ. 1. ΑΥπι. Εα. 

ΧΙ. Παρακόιλημαι] μεταμελημαι ΧΙ, γ1, 244. Ὀὶάγπι. ἀς Τήη. 
11. 11, ς.22. μεταμεμελημαι 19.) 29, 55.» 56, 64, 82, (92, 93, τοϑ, 

τηᾶγρ. υἱ Βα.) 119, 123) 144) 148, “36, 242, 243. 3246. (πρὶ. (4. 
ΟΝὶς. Οἤρεη. ἴοηι. 1. Ρ. τός. Ὑ βεοάοτεϊ. Ὁ. 32. ἱπ τ Ἀες. εἴ Ἰάεπη ἴῃ 
(λι. Νίς.. ἀὐραμ Τα 44, 74) τού, τχο, 134. ΑἸά. μεταμεμήλη- 

μαι (ἔς) ς2. ΄....«λημαᾶι (ἰος. δεαίως: ἰοτίοτὶ πν. οογτεέξ. μεταμεμέ) 
121. αεμβτάμο. “μαι (Π0) 24ς. ραπίει σις Οἴρεη. Βουνὶ. 19. ἷἰπ 

Ναυπιογ. [μιοϊξ, δ]. ορη οἰ αείοπενε αεοερὶ ϑγτ. Βατ- Ἠεῦτ. . ὅτι ἔξα- 
σίλευσα)οτι ἐχρισα ΧΙ, 44. ς27 ς 9 τό, ὅς, γ1, 74. τού, 119, 120, 1349 

144. 1.8, 243) 244,)24ς) 246. Αἰά. (δι. Νῖς. Οὐφεῃ. ἴοπι. 11}. Ρ.. 247. 

Κυρίῳ, τὰ πρῶτα τῶν σχύλων ὧν ἤνεγκεν ἐξ 

81αν. ὅτι ἐχρείσα 29. ὁτι ἐχρησὰ 236,242. διαδεῖ ἴῃ οἰιλγαέξ. πιίμοτε 
ΑἸεχ. γψκεία πηχεγίηι Οὐρεη. Ἡοτηϊ. 19. ἴω Νυπιεῖ. χρίσας Οἥξεπ, 
ἴοπ,. ἷ. ἢ. τός. Ῥιιάγαι. ἀε Τηήη. 1. εἰς, ὅτι κέχρικα Ὑβεοάοτεῖ. ἴῃ 
(καῖ. Νίς. ὅτι ἐδασίλευσα--- βασιλέα] φιαά ορηβἱιμετῖπι τέρεσι δακῖ 
Ἰλιοῖξ, (41: εἰς βασιλέα] εἰς τὸν βασιλέα Οτίρεη. ἱ. τός. εἰς βα- 
σιλείαν αν. ὅτι 29] διοτι 932. ὅτι ἀπίφρεψεν) οτι απερρα- 
φη το. δι οτι ἀπερραφὴ 82. ὅίοτι απερραφη τοῦ. Οοτηρὶ. ὅτι 
οἰπέρρεψεν ΑΔ. ἀπὸ ὄπισϑέ μου} ἀπὸ οπισϑὲν με 64, 93» 123» 
942. Θοηηρί. Αἰεχ. Οδὲ. Νίς. ἐπ᾽ ἐμὰ ὄπισϑεν Α΄τη. τ. Απη. Εά, 
οὐπ᾽ ἐμ Οεογρ. δλν. τοὺς λόγες με οὐκ ἐτήρησε) 5κ ἐξησε τοὺς 
λογες μ 82, 93, 1ο8. (οιῃρί. υεγδα πιεα πον βαϊνὴν Τλιοῖξ. ΟἹ], 

οὐχ ἐτήρησε! οὐκ ἐφυλαξε ς2, 645) 927) 121) 144, 236, 247. (αἴ. Νῖς. 
ἐτήρησε] ἔζησε 123. Αἴεκ. Σαμεὴλ] Σαδλ 242. καὶ ἐδόησε] 
 Σὰμεὴλ Αττι. τ. Ασα. Ἐά. ὅλην τὴν νύκτα] τὴν νύκτα ὕλην 
Ἀγ). 1. Ατηι. Εα, 

ΧΙ]. Καὶ ὥρϑρισε Σαμϑὴλ] καὶ ὠρϑρισὰς. Σαμδβηλ ἥρωϊ 24ς. 
Καὶ ὥρϑρισε Σαμεὴλ---τοπρωΐ } Εἰ σπίε ἴμεεπι, εἰ δανιεῖ αδίϊὲ ἐπ ὁδι 
φαπι Πγαεὶ : Ἰμιοὶξ, (4. Σαμδεὴλ, καὶ ἐπορεύϑη) αὶ 44. κα καὶ 
διαν. Οἷἶτορ. εἰς ὥπαντησι»] α εἰς 24ς. Ἰσραὴλ] ργαηηπί. τῶ 
93» τοϑ. Οοπιρὶ. Αἰοχ, τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ϑ[αν, τοπρωΐ} πρωΐ Π, 
74).93, τού, 1οϑ, 120, 121) 134) 244) “10: Οὐπρ!. τὼ τὩρωΐ 44, 

64, 1:8, 241. Οάϊ. Νὶς. α Νίο δάς. καὶ ἀπηγγέλη] καὶ ἀπηγο 
ψειλεν 1Π. καὶ ανηγίειλαν 10) το8. (ὐοπιρ!. καὶ ἀπηγίελλη 93: 
καὶ ἀπήγίελαν Οϑογρ. 5δ᾽4ν. καὶ ἀπηγγέλη---λέγοντες} καὶ λέγεις 
σιν αὐτὼ 44. τῷ Σαὰδλ] τῷ Σάμεηλ ΧΙ, 19, 29.) ςό, 74, 827 93» 

1οϑ, 120, 234) 243, 24ς, 246, 247. (οπιρὶ.. ΑΙ4. ΑἸεχ. 8511ν. κα τῷ 
64,244. Σαμεὴλ τοῦ. τῷ Σαμεὶλ Αττη. τ. ΑἌσῃι. ἙἘά. τῷ Σαμοὲλ 

Θεοῦ. δαριμεὶὶ ας. λέγοντές} λεγονῆων 19, 82, 93. 1:08, 247. 
καὶ λέγεσι Ατπῃ. τ. Ασα, Ἐά. Ἥκει Σαμεὴλ] ἡκεὶ Σασλ ΧΙ, το, 

895 44, ςύ, γ1, 74) 82, 93, Ιοῦ, 120, 134) 243) 24ξ:) 246; 247... 
ΟὐομΡΪ. ΑΙά.. ΑἸεχ. ϑδν. ἥκε Σανὲλ Απῃ. στ. Ασηι. Ἐά, ἥκὲν Σαὲλ 
Οοζς. Ἥχει Σαμεὴλ εἰς Καρμηλον] ἐο φμοα φεπ 72! δαπὶ ἱπ Οατι- 

“ποίμα αϊ. εἰς ΚΑΙΡΒΛΘῚ εις τὸν Καρμηλον τῷ, 82, 93." τοβ. 
Οοπιρὶ. εἰς χαμῆλον 74. καὶ ἀνέςακεν) καὶ (δου ἀνεςακεν 29. 
ξ2) 745 92, 108, 120, 123, 134) 436, 246, 247. Αἰά, ΑἸεχ. (αἵ, 

ΝΙς, δῖαν. Οἴτοσ: χαὶ ἰδου ἀνεςῆκεν 44. καὶ ιδὲ ἀνέξαλκεν τού. 
καὶ ἀνεγρέψεν 121..- καὶ ἀνέξακεν αὐτῷ χεῖρα] καὶ ἰδὲ αἀνέςεκεν 

(6ς) ἑαυτῷ χεῖρα ΧΙ. καὶ δον ἀνεγαχεν ἑαυτῶ χειρῶ 19, 715) 82» 
93» 1195 1 ς8, 545. Οοπιρὶ. και ιδὰ ἀνέςαχεν Σαουλ εαυτὼ χειρὰ 
343. καὶ ἰδοὺ ἀνέγακεν χεῖρα ἑαυτῷ 8αν. . Μοί,. 
ἕαυτω χριρα ς6. ταυτῳ ιο8. αὐτῷ χεῖρα Αἰεχ. Αγπι. 1. ΑΥΠΊ. 
Ἑά. χεῖρα αὐτῷ Θεοτρ. καὶ ἐπέςρεψε] και ἐπερρέψεν ἄυτὼ ΧΙ. 
καὶ ἀπερρεψε 19) 29, 82, 1οϑ, 243, 247. (Ουρι. τὸ ἅρμα] 
«Ἔ αὖτε 82, 93. ΟΟΠΡΪ. τὰ ἅρματα Ατπι. 1. Ατπι. Ἑά. μεϑ᾽ ἄρ- 

μαΐος 8ϊαν. Οἴτοξ. καὶ κατέθη] και ἀνερρεψεν 247. δ 51αν. 
Οἴτορ. καὶ κατέξη---Σαὲλ] καὶ κατέξη εἰς Γάλγαλα καὶ ἦλϑε 

πρὸς Σαμοὲλ Θεοῦ. εἰς Γάλγαλα] Ἐ καὶ ηλϑὲ Σαμδηλ ({ιρτα 
ΔῸ 8]. πὶ. ςς.} 71) 92) 243. πῃ. σ. πῃ. Εά. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ εὰ- 
ἀεπι, πἰᾶ Σαμοὴλ, 8[αν. Οἴτος. εἰς Γάλγαλα τρὸς Σαδλ] εἰς 
Γαλγαλα" και ηλϑὲ Σαμεξηλ προς Σαβλ 19, 29) 529 64, 82, 93, 108. 
10, 236, 244. ΑΙὰ, (ΑἸεχ. οὑπὶ καὶ ἦλθεν Σαμκὴλ ἴῃ σμδτγαέξ. πιΐ- 
ποτε.) δῖ. Νίς. εἰς Γαλγαλα πρὸς Σαμδηλ καὶ ηλϑὲ Σαμβὴλ 158. 
ρὸς Σαὲλ---᾿Αμαλήκ ἰπ ἔπε ςοπι. αὶ οὐπὶ ἱπτεγηθά. (οιηρὶ. 

ἰδὲ] καὶ ηλϑε Σαμεηλ, καὶ ἰδὲ ΧΙ. 

119. ὅτῶως ἀνέφερεν 24ς. ὁλοκαύτωσιν] ολοκαυτωμα 43. 
τωματὰ τοβ. ολοκαυτώσεις 345. ὁλοκαύτωσιν τῷ Κυρίῳ} λα τῳ 
Κυριῳ ΧΙ. ατω 1.8. τῶ πρῶτα] τὰ ἘΠ ατα Π]. 
ΧΙ. τὰς απαρχᾶς τ, 82, 93) τοϑ. τὰ πρῶτα τῶν σκύλων] εἰ 
ἑαμία ρνυασάστωνι Ἰλοϊξ, Οδἱ, τὸ πρῶτα ἀπὸ τῶν σκύλων ϑῖαν. 
ἤνεγκεν] ηνεγκᾶν ς6. εζηνεγχεν 64) 21) 1237 144) 236.) 242. ΑἸὰ, 

Ἁ 

και 

αὐτὸς ἀνέφερεν) ἄντος εφερεν 

τὰ καλλιςα 

αὐτῷ χεῖρα] : 

ολοχαυ- ᾿ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝἊΑ. 

εἴῳ' ἔσησα “πάντα ὅσα ἐλάλησε Κύριος. 

ΚΕΦ, ΧΥ͂, 

᾿Αμαλήκ.) Καὶ παρεγένετο Σαμεὴλ πρὸς Σαδλ' χαὶ εἶπεν αὐτῷ Σαδλ, Εὐλογητὸς σὺ τῷ Κυ- 13. 

ἐν τοῖς ὠσί μου, καὶ φωνὴ τῶν βοῶν ἣν ἐγὼ ἀκέω; Καὶ εἶπε Σαδλ, Ἔξ ᾿Αμαλὴκχ ἤνεγκα αὐτὰ, 

ἃ περιεποιήσατο ὁ λαὺς τὰ κράτιζα τὰ πποιμνίε, χαὶ τῶν βοῶν, ὅπως τυϑὴ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, 

καὶ τὰ λοιπὰ ἐξλου γεῦ δα. Καὶ εἶπε Σαμδὴλ πρὸς Σαδλ, ΓΑγε, χαὶ “ΤΑΣ ΕΔ σοι! ἃ ἐλάλησε 

Κύριος πρὸς ̓  τὴν γύχτα' χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Λάλησον. Καὶ εἶπε Σαμδὴλ πρὸς Σαδλ, Οὐχὶ 

μικρὸς εἶ σὺ ἐνώπιον αὐτξ ἡγάμενος σχήπίρου φυλῆς Ἰσραήλ; “καὶ ἔχρισέ σε Κύριος εἰς βασιλέα 

ἐπὶ Ἰσραήλ. Καὶ ἀπέςειλέ σε τ ἐν ὁδῷ, χαὶ εἶπέ σοι, Πορεύϑητι, χαὶ ἐξολόϑρευσον' 

ἀγελεῖς τοὺς ἀμ αρτανονταε, εἰς ἐμὲ, τὸν ᾿Αμαλῆκ, χαὶ πολεμήσεις αὐτὲς ἕως συντελέσης αὐτός. 

Καὶ ἱνατί οὐκ ἤχεσας φωνῆς Κυρίου, ἀλλ᾽ ὡρμησας τοῦ ϑέσϑαι ἐπὶ τὰ σχῦλα, χαὶ ἐποίησας τὸ 

«πονηρὸν ἐνώπιον Κυρία ; Καὶ εἶπε Σαδλ πρὸς Σαμεὴλ, Διὰ τὸ ἀχϑσαί με τῆς φωνῆς τῇ λαξ, 

χαὶ ἐπορεύϑην τῇ ὁδῷ ἢ ἀπέφειλέ με Κύριος, χαὶ ἤγαγον τὸν ᾿Αγαγ βασιλέα ᾿Αμαλὴχ, χαὶ τὸν 

(δι. Νίς. ἰξ ̓ Αμαλήκ.] ἐπὶ ᾿Αμαλακίταις 5[αν. δὰ ὐπὸ 
᾿Αμαληκίτων ϑῖλν. Μοίᾳ. 

ΧΙΠ. Καὶ τσαρεγένετο] Καὶ ὡς ἤλϑε Απη. 1. Απη. Εὰ. Καὶ 
ἦλθε 5αν. Σαμεὴλ πρὸς Σαδλ] Σαξλ προς Σαμδβηλ 242. πρὸς 
Σαδλ] α 44.- “Ἐ καὶ δὲ ἀντος ἀνέφερεν ολοχαυΐωσιν τοῦ. καὶ εἰ- 

πεν αὐτῷ] λα αὐτῳ 71. λέγει αὐτῷ Ατπι. τ. Απῃ. Ἐά. καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Σαΐλ] κα 345. Εὐλογητὸς ὁ σὺ] εὐλογήμενος σὺ το, 82. 93) τοϑ. 
Οοτηρὶ. εὐλογητὸς εἶ242. τῷ Κυρίῳ] ὠπὸ Κυρίᾳ Ατπι. 1. Απῇ. 
Ἑά. ἔρησα )] εχυρωσα (πιᾶτρ.) 1ο8, 243. ἐποίησα ϑίαν. Οἶτορ. 
ἐποίησα γὰρ 8ῖαν. Μοίᾳ.Ύ πάντα] ΑἸ], 121. απανΐα τοϑ. (οπιρὶ, 
ππόντα ὅσα ἐλάλησε] ὅσον ἐλάλησε Ατπι. τ. Απη, Ἐὰ, πάντα ὅσα 
ἐλάλησέ μοι Οθοτρ. τᾶν ὅσὸν μοι ἐλάλησε ϑῖλν. Οἶτορ. τᾶντα, 

ὅσα (μοι) ἐλάλησε δίαν. Μοίᾳ. Ἀύριορ] ὁ ὸ Κύριος Οθοῖρ. 
ΧΙΝ. Καὶ τίς ἡ φωνὴ] καὶ τίς ἐςιν ἡ φωνὴ Αγπη. 1. Αγη]. Ἐά. 

τίς ἔσιν ἡ φωνὴ Θεοῖς. τίς ἡ φωνὴ δῖαν. Οἴἶτορ. τίς ἐςὶν ἡ φωνὴ αὕτη 
7δοοῦ. ΝΡ. φωνὴ 15} φωνὴ αὕτη 82, 93» τοβ. Οοπιρί.. τοῦ 
ποιμνίς τότε] τοῦ τοιμνία αὕτη Αἰοεχ. τῶν τοοιμνίων τάτων ΑΥτη. 1. 
Αγ). ἘΔ, διαν. τυροδάτων Ϊάςοῦ. ΝΙΠΡ. καὶ φωνὴ] καὶ ἡ φωνὴ 
445 64, 745) 82, 93: τού, τοϑ, 123) 1349 1449 216, 242. Ο(ουρὶ. ΑΙα, 

(ι. Νῖς. ἣν ἐγὼ] ὧν ἐγὼ ΧΙ, ςς, 64, 71, 74) 9259 93) 108, 119, 
123) 124η τς, 236, 243) 24) 247. (οπιρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. (Αι. Νίο. 

λ ἢν τού. α ἐγὼ σεοῦσ.0 ἐγὼ ἀκώω] ΤΙ. ]Ά.ο0. ΝΙ6Ρ. 
Ο ΧΥ͂, Καὶ εἶπε) καὶ εἶ εἶπεν αὐτῷ Οεογρ. ἤνεγκα αὐτὰ] ἤνεγκα 
ταντα 44. αὐτὰ ἡνέγκαμεν βίαν. Οἴἶΐτος. ἃ περιεποιήσαΐο} ὡν 
ἐφείσατο ΤηῦΥρ. 243. τῷ ποιμνίς} τῶν ποιμνιῶν 82, 93,» 108, 123» 

158. ΟΟπΊΡΙ. ἐκ τὰ τοοιμνίξ Θεοῖς. ἐκ τῶν ποιμνίων ϑῖδν. τοῦ 
τοοιμνίῳ, καὶ] των ποιμνίων 71. καὶ τῶν βοῶν] καὶ τῶν βεκολίων 
19. 82) 93) τοϑ. ΟΟμρί. καὶ ἐκ τῶν βοῶν ΟΘεοτγρ. δῖαν.  ὅπως--- 
Θεῷ σου] ὁπως τω Κυριω Θεω σου 236. ὅπως τυϑῇ} ὡς τυϑὴ ΧΙ. 
Ἕ αὐτὰ ΟΘεοῖρ. τῷ τυϑῆναι αὐτῶ δ81αν. τυϑῃ} τηϑη (Άς) τού, 
342. Κυρίῳ] τῳ Κυριῳ γ4.. κα 134. Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου] τῳ Κυ- 
ῥίῳ σε (11. ἢς νεῖ, 20.) Θεογρ. α τῷ ΧΙ, τς8, τω Κυριω Θεω σου 
ξες, 64, 71) 144, 241. τῷ Κυρίῳ Θεῷ Οατ. Νίς. καὶ τὰ λοιπὰ] 
τὰ δὲ λοιπὰ ΧῚ, ςς, 71), 829 93» τῖρ, 1ς8, 243.)24ς- ΟΟμρί. γείσεια 
«πίοι Τλιοῖῖ, Ο αὶ. καὶ τῶ λοιπὼ ἐξωλόϑρευσα] , ςό, 246. ἐξω- 
λόϑριυσα) ἐξωλεϑρευσα (ἔς νεῖ. 20.) 144. εἐξολοϑρευσα 24ς. ἐξω- 
λόϑρευσε (αἱ. Νίο. οἰὐῥενἀϊδ! εἰ ἐχιενππαυὶ Τριςϊ, Οἱὶ. ἐξωλο- 
ϑρεύσαμεν (οτς. ἔσφαξα δῖαν, Μοίᾳ. - 

ΧΥ]. τορὸς ΣαϊΣλ] τῷ Σαὲλ (ἃς πεαυεμῖεγ) Θεοῦ. καὶ ἀπ- 

«γἱελῶ σοι] α καὶ ϑ8ῖαν. Οδτορ. ἃ ἐλάλησε] οσα ἐλάλησε 82, 93» 
τοϑ. Οομρρὶ. ἐλάλησε] ἐλάλησαι ((ς) 1324. τρὸς μὲ] μετ᾽ ἐμὰ 

Ἄχ. 1. Ατπὶ|. Εά. μοι Θεογξ. τὴν νύκτα } ἐν ταύτη τῇ νύκτι 
ἍἌπῃ. 1. Ασπὶ. Εά. τὴν νὐκτα-Οὐχὶ μικρὸς 'ἴῃ ΠΟΙ. (:4.} τῇ 

ψυκτὶ ταὐυτῇ χᾶὶ εἰπὲν οὐχ! μιχρος 44. καὶ εἶπεν αὐτῷ] -- Σχὰλ 
.24.5. Ὁεογρ. ϑίαν. ΟἸΓΟΡ: Ἔ Ἰάσπη ἱπίεγ ὕποο5 ὉΙΥ- Μοίᾳ. 

ΧΥ,]. Οὐχὶ μικρὸς-- Ἰσραήλ. 15] οὐχὶ σμικρὸς σὺ ἐνώπιον αὐτῷ 

εἰς ἡγέμενον ἐκ σκήπῆρε Βενιαμὶν, τῆς ἐλοχιςοτέρας φυλῆς τῇ Ἰσραήλ; 
Ὑμεοάογεῖ. Ω. 33. ἰὴ τ ες, ἔς, πἰῆ μικρὸς, ἰάεαι ἴῃ Οδτ, Νίο. 

Νοπῆς πεὶπίηεμς ἐγας εἰμα ἱπ σου ῥεέξε εριτον “πῇ {6 ἐγὶδι Πγαεὶ ἢ Ταιςϊ, 
Ὁ αἱ. μικρὸς εἶ] μικρὸν 246. εἰ σὺ} Ττι. 1], τῶι. 

71, 93. 108, 144).1ς8, 236, 242, 24ς. (ὐοπηρὶ, ἐνώπιο}} ἐναντίον 
.64, 144, 242. (αῖ, Νῖς. ἐνώπιον αὐτῷ Τύ. 44» τοῦ. 
σεαυτε 82, 93. (ΠΡ. ἐνώπιον εαυτα 1 ς8. ἡγόμενος] εἰ εἰσηγόμενον 
{Π0) 82. εἰς ηγαμένρν 93, τοϑ. Οοππρὶ. ἡγέμενος--- σραήλ] καὶ 
φὐχὶ ἡγέμενον σε κατέςησε σκήπῆρου φυλῆς Ἰσραήλ δίλν. σκήπ]ρε} 
φαηπῖρον 42. σχήπίρα φυλῆς Ἰσραήλ] σκηπῖρον Βενιαμιν τῆς ελα- 

ἐνώπιον 

Α δ ΧΙ, 6. 

χιξοτερᾶς φυλῆς Ἰσραὴλ ΧΙ. ὥς, πἰἢ τε Ισραηλ, το. εκ σκηπῆρου 
Βενιαμειν τῆς ἐλαχιφοτερας φυλῆς ΤΣ Ισραηλ 82. ἔς, πἰῇ Βενιᾶμιν, 
93.) 1οβ. σκηπῆρου φυλης Βενιαμιν 247. σκήπίρου φυλῶν Ἰσραήλ 
ΟΡ. καὶ ἔχρισέ σε--ἐπὶ Ἰσραήλ) λ οὐτη Ἰπιεττηεά. 4. Κύ- 
ριος] ὁ Κύριος (ῆς ζΟγῃ, ἴε4ᾳ.) Θεοῦσ. εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ] α εἰς 
Αγηι. τ, Ασπι, Ἐά. εἰς βασιλείαν Ἰσραήλ 511ν.. ἐπὶ Ἰσραήλ] επι 
παντὰ τὸν λαὸν Ἰσραηλ ΧΙ, .Α 44. ἐπι σαντα τὸν Ἰσραὴλ ς2, 64, 
123, 144, 236, 242, 244. (αἴ. Νὶς. ἐπι τσαντα Ισραηλ 825 93. εἰς 
ταντὰ Ἰσραὴλ τοϑ. ὶ ΟΝ: 

᾿ ΧΎΥΤΙ]. ἀπέςειλέ σε] κα σὲ 74, τού, 134. ΑΙά, αἀπερειλε σοι 
110) 1.58. σε Κύριος) α 44. α Κύριος. 247. Κύριος ἐ ἐν ὁ82} 
ἐν οδὼ Κυριος 93, τοϑ. Οοηρὶ.. ἐν ὁδὼ} α ({ιρρίεῖ. ἱπ ππᾶγρ.) 
144. ἐπ υἱαι Ταιοὶξ. (οἱ. Πορεύϑητι---ὁμαρτάνογας εἰς ἐμὰ] 
ας, εἰ ἀϊῥενάε ἐδίος φαὶ 2  Έ8 80 ἐπ αὶ Τα ΟἿΣ, Οἱ. καὶ ἐξολό- 
ϑρευσον) καὶ ἐξωλόϑρευσον (ς) τὸν ᾿Αμαλήκ' καὶ τοό. καὶ ἐξζολε- 

ϑρευσον τὸν Αμαληκ; καρ 120, 134. ΑΙΔ. -Ἡ τὸν ᾿Αμαλὲκ Οἔογς. 
τὸν ᾿Αμμαλὴκ ϑῖαν. Οἴἶτορ. -ξ τὸν ̓ Αμαλὴκ διαν. Μοίῃ. καὶ 
ἐξολόϑρευσον---ἀμαρτανονϊας} καὶ εζολ. τον Αμαληκ καὶ ἀνελεις αὐτες 
ἀμαρτ. 44. καὶ εξολοϑρευσον τὸν Αμαληκ. καὶ ἄνελεις τὸς ἁμαρτα- 

γοντὰας 74. καὶ ἐξολόϑρενσον"- ποχηλήσεις] χαι ἐξολοϑρευσον τὸν 
Αμαληκ τὰς ἡμαρτηκοτὰς εἰς ἐμὲ καὶ πολεμήσεις τὸ. ΟΟΠΊρὶ. 

οὔτ αμαρτανοήῆας Ῥῖὸ ἡμαρτηχοτας, 405) 64, 1.8, 244. ὥς, οὐὔπὶ τὸν 
ἡμαρτήκοτα ῥῖῸ τὸς ἡμαρτηκότας, ς2. Οαΐ. Νίς. ἢς, ἤπε τον, 82. 

ἀνελεῖς]} α ΧΙ, τό, 119, 243, 24.) 346, 247. ΑΙεχ. Αμαληκ 55. τὸν 
Ἀμαλὴκ γ1. καὶ ἄνελέις 121. καὶ ἐκ ἐλέησον 51Αν. Οἰἴἶτοσ. καὶ ὄλεω 

σον δίαν. Μοίᾳ. ἀνελεῖς---καὶ πολεμήσεις] τον Αμαληκ τὸν ημαρ- 
τηχοτὰ εἰς ἐμε, καὶ πολεμήσεις 02, 123) 144. τὸν Αμαληκ τὰς ἡμαρ- 
τηχοτας εἰς Ἐμὲ χαι ὩΟΛΕΉσΈΕΙς 93) 1οβ. τὸν ᾿Αμελὴκ τὸν ἥμαρ- 
τηκοτα εἰς. ἐμὲ καὶ πολεμίσης (ἢς) 216. τοὺς ἀμαρτάνονϊα ς--- 
καὶ τοαλεμήσεις] τον Αμαληκ τοὺς αμιαρτανονῖας εἰς ἐμὲ; καὶ πΟλΗΑηΣ 

σεις ΧΙ, ςό, 243, 246. ἔς, πιῇ τὸν Αμεληῆκ, 2Ζ4ς. εἰς ἐμὲ] ἐνώπιόν 
μδ Οεοτρ. 8ϊαν. τὸν ᾿Αμαλὴκ] α 445 53.) 71) 74, τού, 120, 134. 
ΑΙΔ4. Θεοῦ. δαν. τολεμήσεις αὐτὰς] λα αὐτὲς 44. αὐτὲς 19} 
αυτοις 82. ἕως συντελέσῃς] εως ἂν συντελεσης 82, 1τοϑ. Οοπιρῖ. 
ἕως συντελέίσης αὐτάς] αὶ 144, 246. συντελέσης} συντελεσεις ςξ, 
τού, 1ς8, 242. Αἴεχ. (αῖ, Νίο. 

ΧΙΧ. φωνῆς] τῆς φωνῆς ξ (5) 134, 243, 247. ΟΟΙρΡΙ. ΑΙεχ. φω- 
γῆς Κυρίου) -- καῖα σαντα οσα ελαλησε σοι ΧΙ, 19, 92, 119. ΑἸά, 
τὴς φωνὴς Κύριε καΐα παντα οσα ἐλαλησε σοι ς2, 64, 82, 93," 1οϑ, 
123) 144, τς8, χ16, 242. (Δῖ. Νῖίς. ἀλλ᾽ ὥρμησα] ὡλλὰ ὡρμη: 
σας 19, 93. Ιοϑ, 124, 247. Οὐοπιρὶ. ΑἸά.  ΑΙεκ. και ὡρμησᾶς 44. 
αλλα ὡρμισας τοῦ. ἀλόρμησας (ας) 242. ὥρμησας---σκῦλα] 
ἐπιρει υὐ αὐ ῥγιειίαπι 1,αςὶῇ, (αἱ. τοῦ δίσϑαι] α ΧΙ, το, 29, 55» 
κό, γι, 82, 935) 1οϑ, 1ς8, 243; 245, 246. ΟὐτΡὶ. ̓ ϑίαν. ΜΜοΐᾳ. τοῦ 
ϑύεσϑαι Αἴτη. 1. Ἄγπι, ἙάΔ4. τοῦ ϑέσϑαι ἐπὶ τὰ σκῦλα] τὰ ῥηῦυδε 
τὰ σχυλα 247. ἐπὶ τὰ σχῦλα ϑύεσϑαι αὐτὰ ϑίαν. Οἶτορ. 

ΧΧ. Καὶ εἶπε Σχὲλ πρὸς Σαμεὴλ) Εἰ ἀϊχὲ! δαμΐ : Τριὰς, (αἱ, 
Σαὲλ πρὸς Σαμεὴλ] Σαμδηλ προς Σαδλ 93. α Σαὲλ ΑἸά. πρὸς 
Σαμεὴλ] α 44, 24ς. Διὰ τὸ ἀκῶσαι--τα λαξ) Ομοπίαρι σμάϊοὶ 
2ορκίω Ἰλιοϊξ, (αἱ, ἄκεσα τῆς φωνῆς τὸ Κυρίε ἐν: 

εεπ; Τοναίμὶ Ν ]ϊρ. Διὼ τὸ ἀκϑσαί με) δι’ αὐτὰ ἄκεσέ με (ἢ) δᾳς. 
λακ---τὸν ᾿Αγαγ] λαξ ἤγαγον τον Αγαλ 44. καὶ ἐπορεύϑην] καὶ 
ὡχ ἐπορευϑὴν 121. 
120. 123, 114)1ς8, 24 246, 247. ΌΠΙΕΙ: ΑΙά. ΑἸΙεχ. Αστῃ. σ. Ασπι, 
Βά. ἡ ἡ ἀπίςειλε) ἣν ἀπερειλε 74. 

1234. ΟὈΠΊΡΙ. ΑἸά. θοῦ ὀἀπέρειλε] ἀπεραλκεν τς, 247. ΑΙεχ, 

ὕριο ἀμαίοὶ ὡρο 

τῇ ὁδῷ) ἐν τὴ οδω 29, τό, γι, γ4, 85, 93, τοῦ, 

ἐν ῇ ὠπέςειλε 82, 93, 1οό, τοϑ; 

Καὶ εἶπε Σαμϑήλ, Καὶ τίς ἡ φωνὴ τ ἐὰν τὸ τῶτϑ 14. 

19. 

20. 

ἧς, 

---“-͵αςς 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

κεφ. ΧΡ. 
", 42 ’ Ἂς ᾿ ὃ ρὼ φΦ 241. ᾿Αμαλὴκ ἐξωλόϑρευσα. Καὶ ἔλαξεν ὁ λαὸς τῶν σχύλων ποίμνια χαὶ βεχόλια τὰ πρῶτα τα ἐξο-- 

λοϑρεύματος, ϑύσαι ἐνώπιον Κυρίε Θεδ ἡμῶν ἐν Ταλγάλοις. Καὶ εἶπε Σαμεὴλ, Εἰ ϑελητὸν τῷ 22. 
ε ’ ς ἴω] ρω 9 

Κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καὶ ϑυσίας, ὡς τὸ ἀχξσαι φωνῆς Κυρίου ; . ἰδδ ἀχοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν ἀγαδὴν, 
χαὶ ἡ ἐπαχρόασις ὑπὲρ σέαρ χριὼν. Ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐςιν, ὀδύνην χαὶ πόνες ϑεραφὶν ἑ ἐπά- 
γέσιν" ὅτι ἐξεδένωσας τὸ ῥῆμα Κυρίε, καὶ ἐξαδενώσει σε Κύριος μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. 
Καὶ εἶπε Σαδλ «πρὸς Σαβδηλ, Ἡμάρτηκα, ὅτι π“αρέξην τὸν τ Κυρίθ χαὶ τὸ ἑημᾶ σον; ὅτι 

ἐφοξήϑην τὸν λαὸν, χαὶ ἤχεσα τῆς φωνῆς αὐτῶν. 
φρεψον μετ᾽ ἐμβ, χαὶ πτροσχυγήσω Κυρίῳ τῷ Θεῷ σξ. 

Καὶ γὺν ἄρον δὴ τὸ ὁμάρτημά μου, χαὶ ἀνά- 

Καὶ εἶπε Σαμβὴλ πρὸς Σαδλ, Οὐχ ἀνα-- 
’ Ν, ᾿" Ὁ 3 ρ᾿ ρῷ 7 

ςρέφω μετὰ σδ, ὅτι ἐξεδένωσας τὸ ἕημα Κυρίου, χαὶ ἐξεδενώσει σὲ Κύριος τῇ μὴ εἶναι βασιλέα 

ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 

Κύριος] ὁ Κύριος Οεοτρ. τὸν ᾿Αγαγ] α τὸν 1ς8. βασιλέα. 
᾿Αμαλῆὴκ] -" ζωήα το, 82, 93, τοϑ. καὶ τὸν ᾿Αμαλὴχ)] τον δὲ Α- 
μᾶληκ ΧΙ, 29, ςς» τύ, 71, 110, 1ς8, 243, 24ς, 246. ἐξωλόϑρευ- 
σα) εἐξολοϑρευσαν 93. εξωλεϑρευσα τ20. ἐξολοϑρευσα 54ς. 

ΧΧΊ. τῶν σκύλων] ἐκ τῶν σκυλων 24). απὸ τῶν σκύλων ἐκεῖϑεν 
Ἀπ. 1. Ἀπ, ἘΔ. τῶν σκύλων τοίμνια] ργαάαπηι ὅν Γλιςοῖξ, 
(α]. τὰ πρῶτα] τὰ τροραα 158. τὰ 247. τὰ τρῶτα--ἰν 
Γ αλγάλοις] τὰ ἔκλεκτα τῷ ἃ ἐξολοϑρεύματος ἢ ἐνώπιον Κυρίᾳ τῇ Θεὰ 9υ- 
σαι ἐν Γαλγάλοις. Αππ. 1. Αγ. Εάἀ. καὶ τὰ πρῶτα σκῦλα εἰς ϑυ- 

σίαν Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἐν Γαλγάλοις. ϑίαν. Οἴτορ. τὼ πρῶτα ἀπὸ 
τῶν ἐξολοϑρευμάτων εἰς ϑυσίαν Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἐν Γαλήγάλοις. ϑ[Αν. 
Μοίᾳ. τὰ τρῶτα τὰ ἐξολοϑρεύμαῖος) τας ἀπαρχας τε ἀναϑεμα- 
τὸς 19, 82) 93, 1ο8. (οηρί. ἀπαρχὴν τε αναϑεμαῖος τᾶτρ. 92. 
ἐξολοϑρεύματος] ἐξολεϑρευμαῖος 144) 242. ΑΙεκ. ϑῦσαι ἐνώπιον] 
αϑὸύυᾶσαι 11, ΄2τ. τὰ ϑυσαι ἐνωπιον ΧΙ], 10, 29, ςό, γ1, 82, 93») 1οϑ, 
123, 144) 1.8, 226, 242, 2445) 24:5, 246. (ηρὶ. δι. Νῖς. Κυ- 

οἷα Θεξ ἡμῶν] Κυριε Θεξ Ισραηλ ς2) 64) 92) 144, 236, 242, 244. 
(δι. Νῖς. Θεξ ἡμῶν) αὶ ςς.- τὰὸἜ Θὲξ ἡμῶν 82, 93, 158, 24ς. 
Οοπρι. ἐν Γαλγαλοις] ἐπ Οαἰραία. Τ1μιςϊξ, ΟΑὶ. 

ΧΧΙἧ]. Σαμπεὴλ] -Ἐ προς Σαελ ΧΙ, ς2, 64593, το, 123.144,1 ς8, 

236, 242. (πιᾶγρ. 244.) Οοπηρὶ. (δῖ. Νὶς. ἘΕἰ ϑελητὸν] μη (οοττ. εἰ 
Ὁ αἷ. πι.)} ϑεέλητον ςς. εἰ ϑελῆ )δ4-. ἘΕἰ ϑελητὸν το. 4 πῃ. σοπ).} 
μὴ Ἁ ὉΨ ’ “ Ἁ ’ ε »"» , 

τ ϑελητὸν ἤ τῷ Κυρίῳ ὁλοκαύτωμα καὶ ψυσία ὡς τὸ ὁ ἀκᾶσαι φωνῆς Κυ- 

εἴε; ; ἰδὲ μῶλλον ἐςὶν ἀκοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν ἐκλεκτὴν καὶ ἐπαχρόασις ὑπὲρ 
σἕαρ χριῶν Ατη. ᾿. Αγ. Ἐά4, εἰ ϑελητὸν τῷ Κυρίῳ ὁλοκαυτώματα 

καὶ ϑυσίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐρὶν τὸ ἀκδσαι τῆς φωνὴς Κυρία, καὶ ἰδὲ, 

ἀκοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν ὠγαϑὴν, καὶ ἐπακρόασις ὑπὲρ ςέαρ κριῶν,  Θοτρ. 
ἰδὲ ἁ ἄκᾶσαι τα  ἐντάλμαϊα ϑελητόν ἐ ἐξιν ὑπὲρ ϑυσίας καὶ τελειῶσαι λό- 
γον μετ᾽ ὑπακοῆς ὑπὲρ εέαρ χριῶν καὶ ταυρῶν. ],οοῦ. ΝΠ. Εἰ 

ϑελητὸν τῷ Κυρίῳ] δὲ οὐ ϑέλει ο Θεὸς 19. ἰδὲς οὐ θέλει Κυριος 82, 
τοϑ. Ὑπεούοτεῖ. Ω. 33. ἰῃ τ Κερ. ἰδὲ οὐ ϑελη Κυριος 92. Νοι υμῖϊ 
εις Ἱτεη. δἀν. Ηκτ. 10. ἱν, κᾺρ. 32. Ναπφιϊά υἱὲ δοπιίπες Το, 
Γμ]. Ε᾿ ϑελητὸν τῷ Κυρίῳ ὅτς. δὰ δη. ςοπ1.} ἀγαϑὴ ἀκοὴ ὑπὲρ 

ϑυσίαν' καὶ ἀκρόαμα ὑπὲρ φέαρ κριῶν. ἰδὲ γῶρ οὐ ϑέλει Κύριος ϑυ- 
σίαν, ὡς τὸ εἰσακόειν αὐτὰ. (ομει. Ἀροῇ. 110. νὶ. ς. 22. ὁλοκαυ- 

τώματα] ολοκαυτωμα 121. ὁλοκαυτώματα καὶ ϑυσίας] ολοκαντω- 
μα και ϑυσια 111. ολοκαυτώσεις καὶ ϑυσιὰς το, 82, 93) 1ο8. ΤΠεο- 
ἀοτεῖ, ]. οἶς. ολοκαυύϊωμα καὶ ϑυσιαν 247. καὶ ϑυσίας] α ς6, 246. 
ϑυσίας] ϑυσιαι 29, 54, 64, 71, 92, 119, 123) 144, 158, 242, 242. 
(αι. Νίς. ὡς τὸ] εἰς το τιο6. ὡς ἄντω 244. ὡς τὸ ἄχξσα!) ὡς 

ἄχᾶσαι 121. παρὶ: φιαη ἐχαμάίνε Τιυςὶξ. (ΑἹ. ὡς τὸ ἄκξσαι φω- 
γῆς Κυρίε] ,εὰ νωἱ ἐχακάϊνγὶ νοζεπὶ βμαπι Ἰγαῃ. 1. εἴ, φωνῆς] τῆς φω- 

γῆς τς. φωνὴν 121. φωνῆς Κυρία} τῆς φωνης αὐτὰ 82, 93; 108. 
Οοπιρὶ. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἷς. ἰδὲ} καὶ ἰδὲ Οεοτς. ἰδὲ ἀκοὴ] δὰ 

γὰρ ἀκοὴ 82, 91) 108. Οοπρὶ. Ῥπεοάοτεῖ. ]. οἰ, Ἐπ δοοε ἐἰεο : ἀμαάὶ- 

ἐπείᾳ Τιυςὶξ, 8]. ἀκοὴ--αγαθὴν] ἀκοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν ὠγαϑὴ ςς. 
ἀκοή ὑπερ φεὰρ χριών, ὑπὲρ ϑυσιαν ἀγαθὴ 242. ἀμάέες ὄοπας (μβεν 
αενύβεϊα Ἱτευὶ 1. οἰ, ὑπὲρ ϑυσίαν ἀγαϑὴν] ἀγαθὴ νπερ ϑυσιαν 
19) 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. ὙΠεοάογεῖ. 1. οἶς, βελτίων ϑύυσιας τηᾶγρ. 

243. γπείϊον οἱ γμαπι Μαογ βεῖμπι Ταὶς}. (ὑΔ]. ἐγαϑὴν] αγαϑὴ 29, 

52, τό, 64, 71, 123» 1445) 243. (αἵ. Νίς. καὶ ἡ ἐπαχρόασις] και 
ακροασις το, 82, 1το8. (οπρὶ. ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἷς, δἰ αμάδιης Ἱτεῃ. 1. 
εἶ. ἡ ἐπακρόασις] τὸ προσέχειν γλᾶγρ. 243. ἐπακρόασις] δάΐοτ. 
τὸ προσέχειν 92. αχροᾶσις 93) 347- 

ΧΧΙΠ. Ὅτι ,ὡμαρτία] οτι ἀμαρτημα 44. 
ἐπάγεσιν) ὅτι οἰώνισμα ἁμαρτία ἔςιν. παρὰ πικρασμὸν ἀδικία καὶ 
“εραφὶν ὀδύνην καὶ πόας ἐπάγεσιν 19. ὡς γὰρ ἑμαρτία ἐεὶν οἰώ- 
τσμᾶ ἅὅτως ὥμαρτία ἐγὶ τὸ ἐναντίωμα (γοββεπεία). καὶ ὡς ἁμαρτία 

ἐρὶν ἡ εἰδωλολατρεία, ὅτως ἁμαρτία ἐςὶ παραξῆναι ἔνταλμα Κυρίᾳ. 

γον. 11. 

ε [Δ 

Ὅτι ἄνα ὙΩΩΩ͂Β 

νι 3 ρὼ ρ ρ», 

Καὶ ἐπέςρεψε Σαμεὴλ τὸ πρόσωπον αὐτὰ τὰ ἀπελθεῖν, χαὶ ἐχράτησε Σαοὺλ 

Θεοῦ. ϑ8ίαν. Οἴἶτορ. ὡς ἁμαρτία ἐσὶν οἰώνισμα, ὅτως (ἁμαρτία 
ἐςὶν) τὸ ἐναντίωμα. καὶ ὡς ἁμαρτία ἐςὶν ἡ εἰδωλολατρεία, ὅ ἙΤῸΣ ἡ 

παρακχοη 1 (ἐποειίεπιία). ϑίαν. Μοίᾳ. Ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐς] 

οἰώνισμα δὲ ὶ ἁμαρτία ἐςὶ Οοηπῖς, Ἀροῖ. ἢ. νἱῖ. ο. 6. ὅτι οἱώνισμαϊα 
ὡμαρτίαι εἰσίν. Αττη. τ. Αἰτη. Ἐά. ἁμαρτία οἰώνισμα] Ττ. 82, 93» 
1οϑ. ΤἸΤπροαοτεῖ. 1. εἶ, αἀμαρτια νιων Ἰσμαὴλ 34:5. 2εγεάίμε ἀδοπιΐ- 
παι ίο Ταιςῖ. Οἱ]. ἐςιν] -Ἑ παραπικρισμὸς (ἢ) ἀδικίας ςς. 

Ἕ τραπιχρασμος αδικια 82, 93, τοϑ. ὙΠεοάοτεί. 1. οἶζ. Ἔ ταρα- 

πικρασμὸς, ἀδικία (ῃς) Οοπιρὶ. ὀδύνην---ἐπάγεσιν] οδυνὴ καὶ πο- 
νος ϑεραπειαν ἐπαγέσιν 11, 2442 246. ὥς, πῇ ϑεραπιαν, 121. κα 

ϑέεράφειν οδυνὴν καὶ πονες ἐπαγεσιν 82, 93. ἔς, πίῆ ϑεραφιν, το, 
Οοπιρί. ἔς, ηἰῇ ϑεραφὶμ, ὙΠεοάοτει. 1. εἶς. οδυνην καὶ τῦονον ϑερα- 
πᾶν; ἐπᾶγεσιν 24ς. «ἰοίογε! εἰ ρει σα 16 αὐάμχίβὶ Το, (α]. 

ὀδύνην καὶ τοόνες] οδυνὴ καὶ πόνος ΠῚ, ΧΙ, 29, 44, 56, 71) 74γ τού, 120, ᾿ 
134, 243, 247. Αἰά, καὶ ὠδύνην (ὀδύνην) καὶ τόνες Ατηλ. τ. Αὐπη. 
Ἑα. ϑεραφὶν} ϑεραπεῖν τ6. ϑεραφειν 64. ΑΙεχ. ϑέεραφιμ 92. 
σεραφιμ, 247. ϑεραφὶν ἐπάγεσι»] ἐπάγει τὸ ϑεράπ Αττι. τ. Ασῃι. 
Ἑὰ. ὅτι ἐξεδένωσας] ἀνθ᾽ ὧν ἐξεδενωσας το, 82, 93, 1το8. Οοῃνΐ. 
ΤὨεοάοτει. 1. οἷ. ὅτι ἐξεϑένωσας ὅτε. δὰ ἔπ. σοπη.} Κγο φωΐδκε πεϊλίαις 
»ιοηοπίὶ Κεοδὲ οεγόπμοι Ἰοριῖμὶ, πεϊλίς πποριεημηὶ 16. Καείες Τδονπίπμς, πε 

τέρπε:. Τλιοὶξ, Οα]. ἐξεδένωσας} ἐξεϑενησας 44. καὶ ἐξαϑενώσει 
σε] α και 82, 939 1ο8. (ουυρὶ. Ατγηι. Εἀ. σεοσς. ἐξεϑδένωσέ σε ΤὭεο- 

ἀοτεῖ. 1. εἶ. Κύριος] ὁ Κύριος Θεοῦ. μὴ εἶναι] τα μὴ εἰναι ΧΙ, 

20, 555 δύ, 64, 71» 747 110» 123) 1447168. 236, 542, 24ς, 246. ΑἸά. 
Οαι. Νίος. οὐκ εἶναι σε Οεοτρ. δ[άν. μὴ εἶναι---' Ισραηλ] τῈ μὴ 

βασιλευειν ἐπι τὸν Ἰσραὴλ 19. ἔς, πε τον, 82, 93, 108. (οπηρὶ. 
Ὑπεοάοτει. 1. οἷ. βασιλέα] εἰς βασιλεα 71, 74. ἐπὶ Ἰσραήλ] εν 
Ἰσραὴλ 64.) 144.5306, 242. 247. (δῖ. ΝΊς. (Θεογρ. δ[δν. 

ΧΧΙΝ. Ἡμάρτηκα) -Ἐ ενωπίιον Κυριε ςξς,) 82, 93, 1908. ὅτι 

τοαρέξην] , οτι 44. τὸν λόγον Κυρίου] το ρημα Κυριον το, 82, 93» 
108. ΘΌΙΙΡΙΣ τὴν ἐντολὴν υριξ 110, 1ς8. 

ΧΧΝ. ἄρον δὴ τὸ] λ 120. δὴ Απῃ. 1. Απη. Ἐά4. Οογρ. 
ἄρον δὴ τὸ ἁμάρτημά ({ μ8] ἴδον περὶ τῷ ὡμαρτήματός με ϑίαν. Οἴἶτορ. 
καὶ ὶ ἀνάςρεψον] ,α καὶ Οι. Νῖς. 

κυν.} γευόγιεγς γιζομπ, σάογαδο Τιυςϊξ, (Δ]. 

Κυρίῳ] κα 24ς. 
καὶ προσκυνήσω] ἣ ἵνα 

προσκυνήσω αν. τῷ Θεῷ σἘ]λ τῷ ΑἸεχ. αὶ σα 

δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΧΧΝῚ. τρὸς Σαὰδλ] α 44. (Ατπι. 1. βαθεῖ 'π πιᾶγρ. τῷ Σανὲλ ἃ 

Ρσῖγηα πὶ.) Ατπι. ΕἘά. σα ἐϊίωπι Αὺρ. τῷ Σαδλ Οοάα, δεγρὶϊ ἀυσάε- 
εἶπι. Θεοῦρ. Οὐκ ἀὠναςρίφω] εκ ἀναφρεψω ΧΙ, 44.,. 71, 93, τού, 
1109 120, 123, 1349 1ς8, 247. Οογμηρ!. ΑΙά. ΑἸεχ. Οοάά. δεγρὶϊ ἀπο- 

ἀεςοΐπ). δκ αναςρεφομαι τό, 246. πομ γευεγίαν ΑὉρ. ἐξαδένωσας 
ἐξεαδενωκας τις. καὶ ἐξεδενώσει ὅζς. δὰ ἤη. ζοπη. ]κ44. ἔξαδε- 
νώσει] ἐξαϑενωσει 242. εζεδενοι 247. τῷ μὴ εἶναι βασιλία] τε μη 
βασιλευεῖιν 82. ἐκ εἶναι σε βασιλέα 8ῖλν. βασιλέα] εἰς βασιλεα 
γι, τοῦ, 120, 134. Δ]14. ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ] εν Ισραηλ 64, 144, 2306, 
242, 247. (δῖ. Νὶς. 81αν. λ τὸν 93, 1οῦ, 134, 244. (ομηρὶ. ΑἸα. 

ΧΧΥΠΙ. Καὶ ἐπέςρεψε) καὶ ἀπερρεψε ΧΙ, το, 59, 44, ς2, ς ς» ξῦ, 
64, 715) 74» 92, τού, 119, 120, 121) 123) 134) 1ς8, 536, 244, 5..ς, 

246, 247. Οὐιηρί. ΑΙεχ. (ας. Νιῖς. Απη. 1. Ατγηγ. Εά. Θεοῦ. δ[αν. 
Σαμ. τὸ πρόσ. αὖτ} τὸ πρόσ. αὐτῷ Σαμ. Οέεοτρ. 8ϊαν. Οἶγος. τὸ 
τρόσ. αὐτξ]} τὸ πρόσ. αὐτῷ ΑἸοχ. τῷ ἀπελϑεῖν] οὐ Πα πῇ ἴῃ τόχία, 
δάάϊτυν ἴῃ πιαγρὶπε (Ὁ -:- 64. ἀπελθεῖν (υτ νἱἀείυγ 74» 120.) 244. 
αἴ44. ἀπ᾽ αὐτὰ Οεοῖρ. ἀπελθεῖν βολόμενος ἀπ᾽ αὐτῷ ϑίαν. 
Οἶτορ. καὶ ἐκράτησε] καὶ ἐπελαθετο 19, 82, τοϑ. (οπΊρ]. και 
απελαδετο 93: τῷ τ]ερυγίε} τὸ τῇερυγιον 1 ς8. τον αἥερυγιον “ας. 
τῷἪ αἼερυγίε τῆς διπλοῖδο] τῆς διπλοιδος του Ὡ]ερυγιε τ21. ρίμπμίαη 
εἰϊρῥοϊϊς Αὰρ. καὶ διέρῥηξεν] καὶ ἐπέσχεν καὶ διερρηξεν 19, 82, 03, 
1ο8, 18. διέῤῥηξεν--- βασιλείαν σε ἀπὸ ἰπ ζοπη. ἴε4.] διερρηξε. καὶ 

4 

καὶ ὠνάςρεψ. μετ᾽ ἐμξ, καὶ ῬΈΟΟΣ 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ, χν, 

τῷ «ερυγίου τῆς διπλοῖδος αὐτϑ, καὶ διέῤῥηξεν αὐτό. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Σαμεὴλ, Διΐῥῥηξε 48, 

Κύριος τὴν βασιλείαν σου ἀπὸ Ἰσραὴλ ἐκ χειρός σου σήμερον, ταὶ δώσει αὐτὴν τῷ ὥλησίον σου 

τῷ ἀγαθῷ ὑπὲρ σέ. Καὶ διαιρεθήσεται ᾿Ισραὴλ εἰς δύο, καὶ οὐχ ἀποσρέψει δδὲ Μεταγοήσει, 20. 

ὅτι ἂχ ὡς ἄγϑρωπός ἐς! τοῦ μετανοῆσαι αὐτός. Και εἶπε Σαμ, Ἡμάρτηκα, ἄλλα δόξασόν με 30. 

δὴ ἐνώπιον πτρεσξυτέρων Ἰσραὴλ καὶ ἐνώπιον λαδ μδ, Χαὶ ἄγάςρεψον βμβξτεμεν Κα, Ἰθ ϑυμισῶ 

Κυρίῳ τῷ Θεῷ σε. Καὶ ἀνέςρεψε Σαμεὴλ ὀπίσω Σαδλ, χαὶ τροσεκύνησε τῷ Κυρίῳ. " εἶπε 31. 32. 

Σαμουὴλ, Προσαγάγετέ μοι τὸν ᾿Αγὰγ βασιλέα ᾿Αμαλήῆκ' χαὶ προσῆλνε προ. ἄντον Αγὰγ 

τρέμων" καὶ εἶπεν ᾿Αγᾶγ, Ἐἰ ὅτω πτιχρὸς ὁ ϑάγατος. . Καὶ εἶπε Σαμδὴλ ρος Αγάγ, ΚαυρΗΙ 33. 

ἠτέχνωσε γυναῖκας ἡ ῥομφαία σου, ὅτως ἀτεχνωϑήσεται ἐκ γυναικὼν ἡ μῆτηρ σου" χαὶ ἔσφαξε 

Σαμεὴλ τὸν ᾿Αγὰγ ἐνώπιον Κυρίε ἐν Γαλγάλ. Καὶ ἀπῆλθεν Σαμεὴλ εἰς ᾿Αρμαϑαΐμ' καὶ Σαδλ 34. 

ἀγέξη εἰς τὸν οἶκον αὐτῇ εἰς ΤΙαδχά. Καὶ οὐ ποροσέϑετο ἔτι Σαμουὴλ ἰδεῖν τὸν Σαδλ ἕως ἡμέ-- 3ς. 

ρας ϑανάτου αὖτ, ὅτι ἐπένϑει Σαμουὴλ ἐπὶ Σαδλ, καὶ Κύριος μετεμελήθη ὅτι ἐξασίλευσε τὸν 

Σαδλ ἐπὶ Ἰσραήλ. 

ΚΑΙ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουὴλ, “Ἕως τότε σὺ σπενϑεῖς ἐπὶ Σαδλ, χαγὼ ἐξεδένωχα αὐτὸν, μὴ τ. 

εἰπε Σαβλ, διερρηξε Κύριος τὴν βασιλείαν ἀπὸ 244. αὐτό] αὐτὴν 

247. αὐτό---Διέῤῥηξε 'π σοην. ἴ64.} α οὐυπὶ Ἰηϊεγπγεά. 242. 
ΧΧΥΠΙ. Καὶ εἶπε τρὸς αὐτὸν] και εἶπεν αὐτῷ Ατγπι. 1. Ατηγ. ἘΔ, 

Οεοτς. ϑαν. τωρὸς αὐτὸν] 44. Διέῤῥηξε Κύριος] διέῤῥηξεν ὁ 
Κύριος Οεοῦρ. τὴν βασιλείαν---σήμερον] τὴν βασιλείαν ἐκ χειρῶν 

σὰ ἐν Ἰσραὴλ σήμερον Αττι. τ. Απη. Ε4, τὴν βασιλείαν Ἰσραὴλ ἀπὸ 
χειρός σα σήμερον Οεοτρ. τὴν βασιλείαν Ἰσραὴλ ἐκ χειρός σε σήμερον ἢ 
5ϊλν. τὴν βασιλείαν σε ἀπὸ ᾿Ισραὴλ] τὴν βασιλείαν Ἰσραὴλ 29, 
71, 110) 158, 243. γέρπμπ αὖ 7γαεὶ Αὐρ. σου ὠπὸ Ἰσραὴλ) 
α ΧΙ. κα σε 2, 64» 144. 236, 242. (αἱ. Νίς. ἀπὸ Ἰσραὴλ---σή- 
μερον] σημερον ὦπο Ἰσραὴλ εκ χειρὸς σΒ 247. καὶ δώσει ὅζο. δὰ βη. 
οοπ,.] καὶ δώσω τὴν βασιλείοιν τῷ ἄγαϑῳ ὑπὲρ σε. Οτερ. Ναξ. Οταῖ. 
26. Ορ. Ρ. ς86. εἰ ἐγαάί αἱ ἐμά ῥγοχίπιο ἱο πιο ἰογὶ ἰσ. ΨΪσ. τῷ 

ἀγαϑῷ} κα αγαϑὼ τ20.. τῷ ἀγαϑὸν (ἢς) 242ὥ. τῷ ἀγαθῷ ὑπὲρ 
σέ] καὶ τῷ κρείσσονι σΒ δῖαν. Οἴἶτος. καὶ τῷ χρείσσονι ὑπὲρ σέ ϑῖἷλν. 
ἸΜοίᾳφ.Ύ ὑπὲρ σέ] α 71. 

ΧΧΙΧ. Καὶ διαιρεθήσεται Ἰσραὴλ εἰς δύο] Καὶ διαιρεϑήσεται εἰς 

δύο ἐν Ἰσραὴλ Οεογρ. κα ϑῖαν. Οἴτορ. ϑὰϊρ. διαιρεϑήσεται] σψι- 
σϑήσεται 19, 82, 93 108. Οοιηρί. διερρεϑ. (ἢς) 121. καὶ οὐκ 

, αποςρέψει δις. δὰ ἤη. ςοπ1.1] καὶ ϑριαμξευτὴς ἐν τῷ λαῷ Ἰσραὴλ οὐκ 

ἀποξαίνει, καὶ ἐκ ἀποςρίφεται μήτε μετανοεῖ ὁ ἅγιος ᾿Ισραὴλ, ὅτι οὐκ 
ἄνθρωπός ἐξιν τῇ μετανοῆσαι. αὐτὸς γὰρ κωλύσει καὶ οὐ πταραμενεῖ 
Οεοτρ. ἔς, πἰἢ αὐτὸς γὰρ ἐπιτιμᾷ καὶ οὐκ ἐλατίξται, δῖαν. Οἶτορσ. 
Ῥοντγο ἐγ ἱμπιράα!ον ἱπ 70, αεἰ ποη ρατεεί, εἰ ραπεμείπε ποὸπ βεδείμν : πεφκα 

ἐπὶπι ἤοπιο οἱ, πὶ σραὶ ραπίεμείαν, ΜΡ. ἐκ ὥποςρ. ἐδὲ μεταν.] 
"05 ἀνεγίοὶ πέφειθ ραπίεόϊ ἐμὲ ὅγτ. Βα- ΕΘΌτ. ἀποςρέψει]} επι- 

τ φρέψει 64, 82, 92, 93.) 1ο8, 121) 123) 1445 242. (243. τηῦγρ. Ψευσε- 
ται.) 244. Οομρὶ. σαι. Νῖὶς. Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶτ. εδὲ μετανοήσει) 
Ἔο αγιος τὰ Ἰσραηλ 19, 55, 82) 93. (πρὶ. Τβεοάοτεῖ, 1]. εἰϊ. 

Ἢ εδάεπι, ἤἥηε του, τοῦ. καὶ οὐ μετανοήσει 44, 745 τοῦ, 120, 1342 

447). ΑΙοχ. δδε μεταμελεϑησεται Τηᾶτρ. 2431. καὶ οὐ μετανοήσει Κύ- 

ριος πῃ. 1. Απῃ. Ἑά4ά. μηδὲ μετανοήσει 8ϊαν. Μοΐᾳ. ὕτι ἐχ ὡς 
ἄνϑρωπός ἐς ] ὅτι ἐχ͵ ὅτως ἄνθρωπός ἐςι 85ῖαν. Μοίᾳ. τὰ μετανο- 
σαι αὐτός} ἔν τῷ μετανοῆσαι αὐτὸς ἀπειλήσει. Ατἴηλ. τ. Ατῃ. Ἑάὰ. 

τῷ μετανοῆσαι αὐτὸν, κωλύσει, καὶ ἐὶ παραμενεῖ. δῖαν. Μοίᾳ. μεέῖα- 
νοῆσαι αὐτός) ἀπειλήσει καὶ οὐκ ἐμιμιενες ΧΙ. - απιλησει (ἢ) καὶ 
δκ ἐμμένει 29. “Ἐ εδάεπ), πἰἢ ἀπειλησει, τό, 64, 92, (πιᾶγρ. 121.) 
1:8, 236, 243, 244. λ αὐἷος 44, 82, 93. τοϑ. Οοπηρῖ. Ὑεοάοτει. 1. 
οἷ. μετανοῆσαι" αὐτὸς ἀπειλήσει χᾶι οὐκ ἐμμιένει ς2, τς, 110, 123, 
1447 242, 246. ΑἸά. (αῖ. Νίς. -Ἐ ἀπειλήση (Πς) καὶ ἐκ ἐμμενεῖ 71. 
μετανοησαι" ἀπειλήσει καὶ οὐκ ἐμμένει 24ς. ριξ πείμαίμν, οἱ ποῦ ρεν- 
γιαπε. Αυσ. 

ΧΧΧ. Ἡμαρτηκα } υμαρτικὰ 24. -Ἐ κύριε 85ϊαν. Οῇτορ. 
δόξασον] δοξασων 242. με δὴ] κα δὴ 82, 93, τοβ, 247. Οομρὶ. 
Ἀπῃ. 1. Απῃῃ. ἘΔ. Οεογρ. 8[αν. Οἷἶγορ. με γὺν ϑ8Ιαν. Μοῖᾷ. ἐνώ- 
“πιον] ἐνωπίον σου ςς. πρεσβυτέρων] τῶν τορεσδυτερων ΧΙ, ςς, τό, 
64, 71, 110, 144, 236, 242, 243, 244.,.24ς, 246. ΑΙά. πορεσξυτέ- 
βώντ--λαῖξ μ8} τρεσδυτερων λα μα καὶ ενωπίον Ισραηλ 44,5 τού, 120, 
134. Δἴεχ. ὥς, ἰῇ τὰ λᾶξ, 247. Αἴτῃ. στ. Ατη.. Εά, των πρεσξυτε- 
ρῶν τὰ λᾶξ μὲ καὶ ἐνώπιον Ἰσραὴλ 82. ἔς, ἰῇ τῷ ᾿Ισραήλ, Θοτρρὶ. 
τρεσθυτερων τὸ λὰξ μὲ καὶ ἐνώπιον τὰ Ισραηλ 01) τοϑ, λαξ μον} 

ῬΓΩΟΠΗ τ. τε τό, 119, 246.ὉἩ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σε] τῳ Κυρίῳ Θεῳ σα 
ΧΙ, ςό, γ4) τού, 134, 241) 246. κ Κυριω 120. 
᾿ΧΧΧΙ. ὀπίσω Σαδλ] μετὰ Σαξλ 44) 74, τοῦ, 134) 24). ὀπίσω 

μετὼ Σαδλ ΑἸά. Σαὲλ]) λα γι. καὶ προσεκύνησε] - Σαὲλ 
Αἴοχκ. ϑίαν. Μοίᾳ. τῷ Κυρίῳ] τῳ 64. 

ΧΧΧΊΙ. Προσαγάγετέ μοι} τροσαγαγε μοι 195) ς2, 93, 144) 
242. (αἴ. Νίς. προσαγάγετε τορός με Αστη. 1. Απῃ. Εά. - ὧδε 
δῖαν. Οὗτοσ. ᾿Αμαλήκ] ᾿Αμμαλήχκ ϑ8[αν. Οἴἶορ. τορὸς αὐτὸν ἢ 

αὐτῷ Θεοῦ. ᾿Αγὰγ τρέμων] Αγαγ εξαναϑωθ' τρέμων το. Αγαγ 
ἐξ ἀναϑωθ τρεμὼν 82, 93. τιοᾶ. καὶ εἶπεν ᾿Αγὰγ]} καὶ εἶπεν ὁ 
Αγαγ τοϑ. Οοπιρ. Εἰ ἅτω] οτι ἕτὸος 64. εἰ ἕτως 91» 121, 144, 
242. ΑΙεχ. Εἰ ὅτω τεικρὸς ὁ ϑάνατος] ὦ τυικρὸς ὁ ϑανατος ϑίλν. 
Οἴἶτορ. ὁ ϑαάνατος] α ὁ.64. ργαιηῖε. ὅ Ατη. :. Απτη. ΕἘὰ. ῥγῶ- 
αὐ. ἐςσὶν Οεογρ. ' 

᾿ΧΧΧΙΉ. τρὸς ̓ Αγῶγ] α 44, 71. τρὸς αὐτόν" Αγαγ' (ἢς) ΑἹά. 
τῷ ̓ Αγὰγ Αγηι. τ. Ασπῃ, Εά. Θεοῖς. διαν. Οὗτος. Καϑότι] καϑως 
82, 93, 1οϑ. Οοπιρὶ. καὶ ὡςὶ (Ώ6) 24.ς. σγυναῖκ. ἡ ῥομῷ. σε] ἢ 
ῥομῷ. σε γυναῖκ. Ατη). 1. Αττη. ἘΔ, γυναῖκ. ἡ ῥομφ. ἡ σὰ Οδοτς. 
ῥομφαία} ρομφεα 242. ἔκ γυναικῶν] ἐν γυναιξὶν ϑῖν. ἡ μήτηρ 
αου} -Ἐ νιε Ασηρ το, τοϑ, “Ἔ υιος Ασερ ςς. -Ἐ υἱξ Σασερ 93. κα σε 
120. ἔσφαξε] οκοὶϊ! (ἠαραίαυ!) ὅγτ. Βατ-εῦσ. ἐν Γαλγαλ) 
ἐν Γαλγαλοις 64) 74) 82, 93» 1οῦ, 1ο8, 120, 123») 134) 144. 1ς8, 
426, 242, 247. Οοτηρ!. ΑἸά. (δι. Νὶς. 

᾿ΧΧΧΙΝ. εἰς ᾿Αρμαϑαΐμ] πρὸς Αρμαϑαιμ γι. εἰς ᾿Αρμαϑαίμ 
144. εἰς ᾿Αρμαϑέμ (ἂς ἴηῆ4) Οοπιρ!. δῖαν. Μοίᾳ. εἰς ̓ Αρεμαϑέμ, 
Ατῇ). σ. εἰς ̓ Αριμαϑέμ, Αγην. Ἑά. εἰς ̓ Αρμάϑα Οεοῦς. εἰς Σαρ- 

μαϑέμ, (ἢς ἴῃ) 8αν. Οἴτοσ. καὶ Σαὰλ] καὶ Σαμιηλ᾽ 71. 
ἀνέδη] ανηλϑὲν 19. αἀπηλϑὲν 93, 1τοϑ. δῖαν. Μο. εἰς τὸν οἶκον] 
α τὸν 44, 64, 74) τού, 134) 544, 247. ΑΙεχ. ΑΥπν), 1. Αγηι. ἕἘά. αὖ. 
18} αὐτῷ ΑΙοχ. εἰς Γαξαα] εἰς Γαδαϑα 11. ἐν Γαξαα γ1, 247. 
λα ἴ2τ. εἰς Γαξά Θεοῖς. εἰς Γαξδαξ 8ϊαν. Οἴτςορ. Γαξαα] τον 

βενον 82, 93, 1ο8. (οιμρὶ. : 

ΧΧΧΝ. Καὶ οὐ προσέϑετο ἔτι Σαμεὴλ] καὶ ἐκέτι προσέϑετο Σα- 
μεὴλ Ατπι. ᾿. Ατπι. Εά. ἔτι Σαμουὴλ] ΤΥ. 11, ΧΙ, ςς» ξό, 71, 
121, 1τς8, 243) 246, 247. ΑΙεκ. Οεοῖρ. δῖαν. α ετὶ 82, 93) 1οϑ. 

Οοπιρὶ. δα,κοὶ ἀπιρίϊμς Ταιοὶξ, (α]. ἕως ἡμέρας] Ρταγηϊτ. καὶ 

δῖαν, Οἶτορ. ἕως ἡμέρας---ἰπὶ ΣαΣλ] , οὐπὶ ἰηϊεγπχοά. 1 ς8. 
ἐπένϑει) ἐπενϑὴ 93. εταπεινωϑὴ 121. ἐπένϑει Σαμουὴλ ὅζςε. δὰ ἔπ. 
ς8Ρ.} ἐπένθει ἐπ᾿ ἀὐϊον 44. ἐπὶ Σαδλ] ἴῃ πιᾶγρ. τὸν Σαελ 242. 
καὶ Κύριος---ενθεῖς ἐπὶ Σαὰδλ ἴῃ σοπη. Σ. Παρ 5 84.} αὶ οιιπὶ ἰητετ- 
τηϑὰ. γ4. καὶ Κύριος μετεμελήθη} καὶ Κυριος εἐδασιλευσε τὸν 
Σαξλ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, μετεμεληϑη 246. καὶ μετεμελήθη Κύριος 
Αγηλ. τ. Ἄσῃῃ. Εά. καὶ μετεμελήθη ὁ Κύριος Οδογς. ὅτι μετεμελή- 

ὅη Κύριος θῖν. ὅτι ἐδασίλευσε δες. δὰ ἤη. σοηι.} ὅτι κατέςησε 
τὸν Σαδλ βασιλέα ἐν Ἰ σραήλ. δίαν. φωοραῖ σον ἐμ ει σαπι τέρσερι ροΓ 

ΤΠ) εἰ. Ψυΐρ. ἐπὶ Ἰσραήλ] ἐπι τὸν Ἰσραὴλ ΧΙ, ςς, γι, 93) 148, 
243. 24ς- ΑΙά, 

Ι. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς] Καὶ λέγει Κύριος τῷ (ἔς “Πεφαεμτοτ) 
Αἴ. τ. Ἄγπι. Εά. ἔς, ηἰῇ ὁ Κύριος, Οεοῦρ. Ἕως τότε] α 242. 

Ἕως τότε--Σαδλ] ζὕμε ,μο ἰαγει τ ἱπ δαμὶ ὃ Τλιςὶξ, ΟὯ]. Ἕω; 



- --ὰὸἯ] τ ῦσασαιι -" 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
κεφ. ΧΥΙῚ. 

βασιλεύειν ἐπὶ Ἰσραήλ; “λῆσον 10 χέρας δου ἐλαίου, χαὶ τυ" ἀποςείλω σὲ πρὸς ἐπε δαὶ ἕωῤ 

2. 

8. 

᾿ χαεῖ, Ἑλιοῖ, ΟδὉ. 

Βηϑλεὲμ, ὅτι ἑώρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῷ “δι βασιλέα. Καὶ εἶπε Σαμεὴλ, Πῶς πορευνῶ; . χαὶ 

ἀχόσεται Σαδλ, χαὶ ἀποχτεγεῖ με" χαὶ εἶπε Κύριος, Δάμαλιν βοὼν λάξε ἐν τῇ χειρί ὑν, χαξ 

ἐρεῖς, Θῦύσαι τῷ δ τὴν ἤχω. 

ἥσεις" χαὶ χρίσεις ὃν ἂν εἴπω πρὸς σέ. 

Καὶ χαλέσεις τὸν Ἰεσσαὶ εἰς τὴν συσίαν, χαὶ γνωριὼ σοὶ ἃ πσοι--: 

Καὶ ἐποίησε Σαμεὴλ “σχάγτὰ ἃ ἐλάλησεν αὐτῷ ἘΟΝΝΣ 

χαὶ ἦλϑεν εἰς Βησϑλεὲμ, χαὶ ἐξέςησαν οἱ ἘΠ  ὐτερο τῆς πόλεως τῇ ἀπαντήσει αὖτ, χαὶ εἶπαν; 
Ἢ Η εἰρήνη ἡ εἴσοδός σου ὁ Βλέπω». Καὶ. εἶπεν, Εἰρήνη" ϑῦσαι τῷ Κυρίῳ ἤχω" ἀγιάσθητε χαὶ 
ἐὐφ αν σὴτα μετ᾽ ἐμξ σήμερον" χαὶ ἡγίασε τὸν Ἰεσσαὶ χαὶ τοὺς υἱοὺς αὐτϑ,. καὶ ἐχάλεσεν αὐτοὺς 
εἰς τὴν ϑυσίαν. 
9 » ΄ ΑΝ 2. "Ὁ 

ἐνώπιον ἡεύ τω χείςος. αὐτᾶ. 

Καὶ ἐγενήθη ἐ εν τῷ εἰσιέναι αὐτὰς, χαὶ εἶδε τὸν Ἑλιαξ, χαὶ εἶπεν, ᾿Αλλὰ καὶ 

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Σαμουήλ, Μὴ ἐπιδλέψης ἐπὶ τὴν ιν 

αὐτϑ, μηδὲ εἰς τὴν ἕξιν μεγέϑους αὐτῇ, ὅτι ἐξουδένωχα αὐτόν" ὅτι οὐχ ὡς ἐμξλέψεται ἄνϑρω- 

πότε σὺ τενϑεῖς} (δου συ πενϑεὶις 216. σὺ τποενϑεῖς] α συ 44. 
Αἰτὴ. τ. πῃ. ΕἘά, Ὑτ. 82, 93, 1ο8. (οπιρὶ. Θεογε.. καγω] 
χῶι εγὼ ΧἸ, 449 55, τοῦ, 134) 2345, 347. ΑΜ. ΑΙεχ. ἐγὼ ΟΘεοτρ. 

δῖαν. Οὔτορ. καγὼ ἐξαδένωκα] καὶ ἐγὼ ἐγὼ (80) ἐξεϑένωκα γ4. 
κἀγὼ ἐξουδὲ ἕνωχα-- Ἰσραήλ) Εετὲ ἐρο ἐχρεῖϊο ἰδίωι πε γέρπεὶ μιβεν 7. 

ἐξεδένωκα) απωσμαι 19, 82, τοβ. Οομρρὶ. 
ἄπωσμε (Ά.) 93. μὴ βασιλεύειν] τε μη βασιλευειν ΧΙ, 19, 44, 
1,93» 108, 110, 2435) 246. (οηρί. τοῦ μη βασιλευειν αὐον 82. 
ἐπὶ Ἰσραήλ] ἔπι τὸν Ἰσραηλ. ΧΙ. ρος Ισραηλ τοϑ. πλῆσον] 

ὠλησον ἕν 247. . λῆσον τὸ κέρας, σου] ῬΡΕΠΊΝ: και εἶπε Κυριος 

προς Σαμουηλ 10, 55) 93, 1ο8. ρῥγιβηγίεῖ, καὶ εἶπε ϑϊαν. Οἴἶτος. 

καὶ δευρο---Βηϑλεὲμ] οἱ ϑεπὶ, απὸ 6 ἐπ ἰοπιο ΚΣ τύψε ἱπ Βοιλϊεσηι : 

ξυςξ, Οα]. δεῦρο] δευρω ([6 {επηρετ) 24ς. λα Θθογς. 2 ’᾽ 

ΟἼΤΟςΕεΙ- 

. λὼ] ἀπόςελω ΧΙ; 44.) 71) 745 93, 106, 110, 120, 143, 343, 34ς, 247. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. πος. σε] αὶ σε Οἔοιξ. ᾿ πρὸς Ἰεσσαὶ] πρὸς Ἰεσσὲ 
(ῃς ἱπτα) Αγ. τ. Ασ. ΕΔ. τρὸς Ἰεσὲ (ᾶς ᾿πῆ8) Οεοτρ. πρὸς 

Ἱεσσαὶ ἕως Βηϑλεὶμ] ἐως Βηθλεεμ ωρὸς Ϊεσσαι 1, 82, 93, 108. 

Οοπηρὶ. ἕως Βηϑλεὲμ;] εως εἰς Βηθλεεμ 11, ςς, 71.) 110, 1ς8, 247. 
᾿ΔΙ4. εἰς Βηϑλειμ 44, 74) τού, 120, 134 εἰς Βηϑλεὸμι (ἔς ἴῃ) 
δῖαν. Οἰἴἶγορ. ὅτι ἑώρακα] οτι ἔχει εῳωρακα 121. -{- ἐγὼ ΑτΥπι. τ. 
Ἅττη. Ἑά. ὅτι ἑώρακα ἕζο. αἡ ἔπ. οοη).] φκοπίαπι υἱάϊ ἴῃ ΜΠξιε 6 ὦ 
δὲ ἱπ τέρεσι, Τς 1, Οα]. - ἑώρακα ἐν] εὡρακα αὐἦον εν 1:8. τοῖς 
υἱοῖς] τοῖς ᾿σοιμένιοις 158. υἱοῖς αὐτῇ] νιοῖς Ιεσσαι 82, το8, ἐμοὶ 
βασιλέα] ἐμοι βασιλενεῖν 11, 111, 4.4) γ45 τού, 120, 134, 247. Αφις, 
μοι εἰς βασιλεα 20. τό, 64, 82, τοθ, 119, 123, 144, 168, 2106, 242, 

243,) 244) 24ς, 246. (πρὶ. Οἵ. ΝΊς. βασιλεύειν μοι ἐς “Βασιλέα 
ῇἌΓπ!. σ᾿. ΑἌτηι. Ἐα, 

11. Πῶς πορευϑῶὼ]} Ργατη. καὶ ΧΕ. 

σμποοΐο ἐδοῦ Τὰς, (Α]. 

«δαπῖ, οἰ οοε αὶ πιο 1 ιοϊξ. Οα]. ἀκόσεται] εἰσακεσεται γι. καὶ 

εἶπε Κύριος] καὶ εἶπεν ὁ Κύριος ὕδοτξ. ᾿ Δάμαλιν---χειρί σα] λαξε 
εἰς τὴν χειρα σου δαμαλιν βοων 10, γ4,) 93. 1ού, τοϑ, 120, 134. 
Ὅοπιρὶ. ΑἸ4. λαξε εἰς τας χείρας σου δαμᾶλιν βοων 44. λάζξε εἰς 
τὴν χεῖρας σου (ἢς) δάμαλιν βοῶν 82. λώξε γὰρ εἰς τὴν χεῖρά σου 
δάμαλιν βοῶν ὙΠ εοάοτεί. ο.: 36. 'π τ Ἄερ.. δαμαλιν βοῶν λάξε)] 
λάδε σύ μοι δάμαλιν μίαν ἐκ βοῶν (νοσυϊλπὶ μοι τηᾶπυ Ῥυϊπιᾶ (ςἡρῆι 
ἴῃ τῃᾶγρ.) ΑΥΠῚ. 1. ἢο, ἤης μοι, Αἴτη. ΕἘά. δάμαλιν ἀπὸ βοῶν λάξε 
5[αν. ἐν τῇ χρρί σου] α Αττι. τ. Αγπι. Εά. Θῦσαι] ϑυσων 

158. τῷ Κυρίῳ ἥχω] ἡχὼ τῷ Κυρίῳ 11, 1219 244. κα τῳ ΧΙ. 
ἥκω] "93. ἧκα (Ης0) 246. ἥκον Απῃ. 1. Απτη. Εἀ. 8ϊαν. Οἴτορ. 

11. Καὶ καλέσεις] και καλεσης Ζ4ς. τὸν Ἰεσσαὶ] -Ἐ και τας 

υἱὲς αὐτου ΧΙ, 19, 299, 44, ζ2) ξ(» τό, 64, 71) 74. 827) 92, 93» τού, 

108, 119, 120, 123, 134) 1445) 158, 236, 243) 244,24ς,) 246, 247. 
Οὐρὶ. ΑἹά. (δι. Νίο. Θεοσρ. “Ἐ καὶ τὸν υἱον αὐτῇ 242. τὸν Ἰεσσὲ 
καὶ τὰς υἱὸς αὐτῷ ϑῖδν. εἰς τὴν ϑυσίαν] αὶ τὴν 44, 158, 236, 242. 
ΑΙεχ. ΟΘεοτρ. ϑϊδν. χαὶ γνωριῶ}] καγω γνώριωώ 144. γνωριὼ) 
εγὼ γνωρισω ΧΙ, τς, 64, 92, 1ς8, 236, 245. (αἱ. Νὶς. Ργεαπητ, ἐγω 
ς6, 153, 2439) 24.) 246. ΑἸΙά. Οεοτρ. γνωρισω 71) 121. ΑἸεχ. 

γνωριῶ σοι] γνωρισω σὲ 547. ἐγώ σοι γνωριῶ ϑᾶν. καὶ χρίσεις] 

Ἔ και ποιήσεις 44) 74, τού, 1209 134. - μοι 82, 1ο8. (ὐοηλρὶ. 

ϑίαν. καὶ χρεισῆς μοι 93. καὶ χρισης 24. ὃν ἂν εἴπω] ον ἐᾶν 
εἰπὼ 11, ςς. Αἰεχ. ον εᾶν σοι εἴπω 245. ὃν ἄν εἴπω πρὸς σἕ] ὃ 
εἴπω σοι Απη. τ. Ατη. Εα. ἐγὼ ὃν ὧν εἴπω σοι Θεοῖς. ὃν σοι εἴπω 

ὅδίαν, 

ΙΥ. ταντα] απαΐ]α 24:. παντα ἃ] πανταὰ ὁσα ΧΙ, 44, ἐς, 

74,82.) 93) τοῦ, τοϑ, 119, 120, 123, 134. 247. Οομρί. ΑἸά. αὐ- 
τῷ Κύριος] Ττ. 64, 123) 144) 236, 242) 247. Οαῖ, 'ΝΝίς. κα αὐτῳ 82) 

ἑἕαυτω ῳ βασιλέα Οὐεοτσ. δίαν. ἜΝ τον 

ὡς πορευϑὼ 24ς. θμο-᾿ 
᾿Ὶ 4 νγ 3 δῷ ς 

καὶ ἀκέσεται---ἀποκτένεῖ μὲ] πὲ σμάϊαϊ - 

οὐχςϑ, 226, 242, 2435) 244. (δῖ. ΝΊς. 

93. 108. ΟΡ. μετ᾽ αὐτῷ Κύριος Αττη. τ. Αγ. ἘΦ. αὐτῷ ὁ Κύ- 
ριος Θεοῦρ.0 καὶ ἦλθεν] καὶ εἰσηλϑὲεν ΧΙ. καὶ ἀπηλϑὲεν 44. ἢλ- 

εν] α τοό. ἐἔξέςησαν) ἐξανερησαν 120. ἈΠ4. οἱ τορεσξύτερο!] 
α οἱ Ἀγη,. 1. Ατηι. Εά. τῇ ἀπαντήσει αὐτα} τὴ απαντῆσει αντω 

24. ῬΓρΠ, καὶ 246. ἐν τῷ ἀπαντῆσαι αὐτῷ Ατπι. 1. Ατιη, Ἐά. 

καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν αὐτῇ δῖαν. Οἶτορ. περὶ τῆς ἀπαντήσεως 
αὐτὰ 8ίαν. Μοίπ. καὶ εἶπαν, Ἢ] , γι. εἶχαν] εἰπον 64, 82, 
935 108, 123) 144) 236, 242, 247. Οοπιρὶ. (αι. Νὶς. Ἢ εἰρήνη] 
κα Ἵ 20, 53, κύ,) 6.) 74. 829 92,93, 1οὔ, 1οϑ, 110) 120, 121) 134) 144» 
1:8, 2.3) 2419 246, 247. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ατπι. σ. τη. Ἐά. εἰ 
εἰρήνη 44. εἰρηνη εἰη 52, 442. ᾿ εἰρήνη ἡ εἴσοδος} εἰρήνη ἢ ἡ εἴσοδος 
236. εἰρήνη ἢ εἴσοδος Ατστῦ. 1. Ατπι. Ἐά. ἡ εἴσοδ)ς} απ 1.8. ἡ 
εἰσοδός (ἢ) 24ς-. ὁ Βλέπων] α Οομρρὶ. 
ΟΝ, Καὶ εἶπεν, Εἰρήνη] καὶ λέγει εἰρήνη ἐςίν. Ἀπ. 1. την. Ἑά, 

καὶ εἶπεν ἐν εἰρήνῃ. δῖαν. Οἷἶτορ. τῷ Κυρίῳ] τῳ Θέῳ 82. ἥκω] 
ὅχον Ατηι. τ. Απη. Ἐφ. δῖαν. ὡγιάσϑητε] Ργοιηεῖ. καὶ 82. καὶ 
εὐφρανϑητε] καὶ ἀνεχληϑήτε 19, 93. λα 82. καὶ ανακλιϑῆτε τοϑ, 
Οοπιρὶ. καὶ Κυρίῳ εὐφράνθητε Ατπ!. 1. μετ᾽ ἐμξ] Ἐ εἰς τὴν ϑυ- 
ὄιαν 93. κἴ21. μετ᾽ ἐμξ σήμερον] σήμερον μετ᾽ ἐμ δῖλν. σή- 
μερον] -ἰ εἰς τὴν ϑυσιαν το, 82) τοϑ. Οὐοπιρὶ. α 93. Οεογρ. καὶ 

'τοὺς υἱοὺς αὐτῷὟ ἢ] α τὸς ΔΙ. τ. Απη. Ἐά. ἐἐχαάλεσεν αὐτὰς} εἐχαλε- 

σὲν τὰς νἱᾶς αὐτῷ ζ2. 144. 242. (δῖ. Νῖς. 

ΨΙ. Καὶ ἐγενη9η) καὶ εγενέϊο ΧΙ, 19, 71, 829 93» 108, 116, 123; 

1449 236, 242. 243, 2447) 2459. 246. (οπιρὶ. (δῖ, Νῖο. δῖαν. Οἴἶτος. 

ἐν τῷ εἰσιένα.] ἐλθεῖν 93. ὡς εἰσήγαγον ϑίαν. Οὗτος. ἐν τῷ εἰσι- 
ἕναι αὐτὰς} ἐν τῷ αὐτες εἰσιέναι 11, ΧΙ, ςς, ζ6, 64, 110, 121) 144. 

ἐν τῷ ελϑειν αὐἷες το, 82, τοϑ. 
Ὁοπιρί. ἐν τῷ αὐτὰς ισείεναι (Η.) 24ς. αὐτοὺς ἐν τῳ εἰσιέναι 2406. 

καὶ εἶδε] καὶ ιδὲν 1 ς8, 24ς. ΑΙεχ. κα καὶ Ασῃι. τ. Ασα. Εά. - ᾽ἾΑλλα] 

ἀλλὴ (ἢ) 119. ᾿Αλλὰ καὶ] ἀλλ᾽ ἢ 82,93, τοῦ, τοϑ, 120. ΟΟτΩΡΙ. 
ὠλλ᾽ ἢ (Πς) 134. ᾿Αλλὰ καὶ --χριςὸς αὐτῷ] ἀλλ᾽ ἢ ἐνώπιον χριςὸς 

αὐτὰ 44: Ἐκίε ἱπ ἀρ νεῖ Μον"ἰπὶ ΕΟΠΕΣ ες 7 Ἡϊετοη. 

ἐςὶν ἐνώπιον Κυρίου χριφός Θέογρ. 

ὅτος εἰ 
εἰ ὅτος ἐςὶν ἐνώπιον , Κυρίου βχοι- 

λεὺς αὐτῷ ὍΣ. Οἴἶτοσ. ὅτος ἐνώπιον Κυρίε χριςὸς αὐτῇ; δῖαν. Μοίᾳ. 

᾿Αλλὰ καὶ ἐνώπιον Κυρίου] αλλ᾽ ἢ ἐνώπιον αὐτου 74. χριςὸς] ο 

χριφος ς 5) τό, 64, 82, 92) 123, 144, 536, 246. ((οπηρὶ. ΑἸά, (ὑδί. ΝΙΊς. 

ὁ χρηςξος 93. οτι χριξος 248. 
ΨΙΙ. Καὶ εἶπε Κύριος τρὸς Σαμουὴλ] Εἰ αἱὲ Τονιίπες σα ἐπ: 

Ἠϊετοη. Μὴ ἐπιδλέψης] μὴ ἐπιςρεψης 11Π1,123. ΑἸΙά. μη προσχης 

195) 93, 198. (ομρ!. μη ἐμδλεψης 71) 119, 158, 243, 24ς. μὴ 
προσέχῃς 82. ᾿ Μὴ ἐπιδλέψης ἅς. δα ἥη. οοτὰ. 1 Μὴ ἐπιδλέψης εἰς 
τὴν ὄψιν αὐτῇ, καὶ τὸ ὕψος τοῦ μεγέϑους αὐτῇ, ὅτι ὁπώσμαι αὐτόν. 
ἄνθρωπος μὲν γὰρ εἰς ὀφϑαλμὲς ὄψεται, καὶ Κύριος εἰς καρδίαν. ΟΙεπι. 
ΑἸεχ. Ῥαάλρ. 110. (ϊ. ς. 2. ἐπὶ τὴν] εἰς τὴν 19, ςς) 82, 95. Οοπιρί. 
ἐπὶ τὴν ὄψιν αὐτῷ] ἐπι το προσωπὸν αὐτῇ τς8. Αἰδεχ. ΟΘεογρ. ϑίδν. 
μηδὲ εἰς τὴν ἕξιν μεγέϑους αὐτα]} α ϑυπὶ Ἰητοττηθ, 44) 247. εἴ «ὦ 
βαιπγαπι εογρογὶς ἐδπέες Ἡϊετοη. καὶ μὴ εἰς τὸ μέγεδος τῆς ἡλικίας 
αὐτῷ Ατπὶ. 1. τη). Εά. πέφιθ αἰηιεμάίπεσι βαίωνς εἶμς Ψαϊρ. μ:- 

γέϑους αὐτῷ] ργαπιῖτι. τοῦ 93, 1οϑ. Οοπηρὶ. « ὅτι ἐξεδίνωκα αὖ- 
τόν] φωοπίαπι αὐγεεὶ ερπε Ἠϊετοη. ἐξεδένωκα) εζαδϑενηκα 44, 74» 
Ιού, 120, 134. ὅτι οὐχ ὅς. τἀ ἔπ. οοπι.} δίοη μεμε οἱάοέ 

ἄονιο, υἱάεὶ ες. δεά ἦονίο υἱάοι ἱπ Καεὶο, εμς σμίεπε οἱάίεί ἐπ σον αἶδ, 

Αμοηγπη. ἰη [οὉ. Ἰηΐεγ Ορ. Οτς. ἰοπι. 11. Ρ. 876. 
ἡὐπιὸς αἰϊμον ἤεμ Σ ἄοπιο ἘΠΙΠΙ τὐάει ἐπ “αεῖε, εις ἱπ ἐγ: Ηϊεζοη. 

ὅτι οὐχ, ὅτως ὄψεται ἀνὴρ» ὡς ὄψεται ὁ Θεόν: ὅτι ἀνὴρ ὄψεται εἰς 
πρόσωπον, ὁ δὲ Θεὸς εἰς καρδίαν. Θεοῖς. ὅτι ἐχ ὅτως ὄψεται ἄνθρω- 
πος, ὡς ὄψεται ὁ Θεός" ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς τορόσωπον, καὶ ὁ Θεὸς 

αἰδίεν σπδρε οἱοίρδ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΑΔ. 
ΚῈ Φ, ΧΎἹ. 

δ ε Ν, Ν Ἁ 3 ᾿ “. 

πος, ὄψεται ὁ Θεός" ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρύσωπον, 9 δὲ Θεὸς ὄψεται εἰς καρδίαν. Καὶ 8. 
᾿ -ο ρ ͵ ἷ . δ ὲ Ν, ᾿ 2... φρο 

ἐχάλεσεν Ἰεσσαὶ τὸν ᾿Αμιναδᾶδ, χαὶ πσπαρῆλϑε κατὰ τπορόσωπον Σαμδῆλ' χαὶ εἰπεν, Οὐδὲ τοῦτον 
ἜΘ ᾿ Ν ΄ ν 5 ΝΣ» ΄ 5». 2 , 

ἐξελέξατο ὁ Θεός. Καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τὸν Σαμά" χαὶ εἰπε, Καὶ ἐν τότῳ οὐχ ἐξελέξατο 
᾿ δ. ὋΣ ΄ ΝΞ ὮΣ 3 

Κύριος. Καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τὰς ἑπτὰ υἱὲς αὐτῷ ἐγώπιον Σαμδῆλ' χαὶ εἰπε Σαμδεῆλ, Οὐχ 
2 ΄ Ν 9 ἉᾺ, 3 ’΄ ΝΝ ’ 5 ,»ςὌ 

ἐξελέξατο Κύριος ἐν τέτοις. Καὶ εἶπε Σαμϑὴλ πρὸς Ἰεσσαὶ, ᾿Εχλελοίπασι τὰ “παιδάρια ; χαὶ 
᾿ Ω δὸ ΄ νι δΨ Ν ν 9 ν 2 ΄ 

εἶπεν, Ἔτι ὁ μικρὸς ἰδὲ ποιμαίνει ἐν τῷ ποιμνίῳ χαὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς ἱεσσαῖ, ᾿Απόςεῖλον 
᾿ ΄ 3 ἰδὲ [ν ρ ρὰ 35.ϑ 42 ἯΝ 9 “ Ν 9 7 

χαὶ λάξε αὐτὸν, ὅτι οὐ μὴ χατακλιϑῶμεν ἕως τοῦ ἐλϑεῖν αὐτόν. Καὶ ἀπέςειλε χαὶ εἰσήγαγεν 
2 5:7 ΄ »" Ν ν εὖ σι νι ἡ ΄ 

αὐτόν: χαὶ αὐτὸς πτυῤῥάχης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν, καὶ ἀγαϑὸς ὁράσει Κυρίῳ' χαὶ εἰπε Κύ- 
ΝΣ Ν 9 ΄ Ν ζά Ν ὶδ Ψν “ὦ ἢ’; 9 3 96 Κ ἂν» δ - 

ριος τρος Σαμουηλ, Ανᾶςὰα χαὶ χρίσον τὸν Δαυιὸ, ὅτι ὅτος ἐςὶν ἄγασος. Και ἐλᾶτε Σαμδὴλ 
ΜΝ ν᾿ 3 » ἢ “ 2 Ν 2. Ὁ ν᾿» Χ " 

τὸ χέρας τοῦ ἐλαίου, καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτϑ' χαὶ ἐφήλατο πνευμὰα Κυ- 
,͵͵͵͵΄͵͵,ττγνΤνι, ΣΝ οὶ εκ“ 2. “ .7 2 Γ΄ΧΖ7΄ ν» 17 ἡ λ ὶ ἀσῆὴλϑ “ΤᾺ 

ρίου ἐπὶ Δαυὶδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καὶ ἐπάνω" χαὶ ἀγέςη Σαμδηῆλ, καὶ ἀπηλνϑεν εἰς ᾿Αρμα-- 
ω ’, » “ 2. Ν ΄ Ν Ἂ ’ 

ϑαΐμ. Καὶ πνεῦμα Κυρίε ἀπέξςη ἀπὸ Σαδλ, χαὶ ἔπνιγεν αὐτὸν πγευμα “πονηρὸν παρὰ Κυρίε. 

ὄψεται εἰς καρδίαν. 5᾽΄αν. ὅτι οὐχ ὡς] αοτι ΧΙ. ὡς ἐμξλέψεται 
-- ὁ Θεός] ὡς ανϑρωπος ἐμδλεψεται ο Θεὸς 2. ,επὲ ἄοπιο υἱάεὶ, ἐα εἰ 
εις. Οτίρεπ. Ηοιη]. το, ἰη Νυσηεγ. ὡς ἐμξλέψεται ἄνθρωπος] 

ὡς ἂν "δὴ ἀνϑρωπος το, 93, 1το8. ΟΟΠΏρ]. ἔς, πῇ ὁ ἀνϑρωπος, 82. 
ὡς ανϑρωπος ἐπιξλεψεται 64, 92, 1235) 1449. 236. (αἴ. Νίς. ἐμ- 

δλέψεται] ἐμιδλέψετε (ἢ) 134. α 342. ἐμδλέψηται ΑΙ4, ὄψε- 
ται 13] ὅτω; οψεται το, 82) το8, 123. ΟΟπΊρ!. εἐμξδλεψεται 71. οὐυ- 

τος οψείαι 93. ὄπήεται (ἢ Ἰηΐτὰ} Απη. 1. Αγπι. Ἐά, ὁ Θεός) κο 

445 93.) 246.Ἡὀ ἄνθρωπος 25] ὁ ἄνθρωπος (μηρί. ὄψεται 29] 
ἐμδλεψεται 244. ὃ δὲ Θεὺς] Θεὸς δὲ 44) 74, τοό, 120, 134» 247. 
ΑΙεχ. ὁ Θεὸς δὲ τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ ὁ Θεὸς Απη. 1. Απη. Ἐά. 
ὄψεται 35] λ 44, 74, 158, 247. ΟΟπρί. εἰς καρδίαν] εἰς τὴν καρ- 
δίαν Ατγ. 1. Ασῃι. ἘΔ, 

ΨΙΠ. ἐκάλεσεν] τταρηγαγεν 2, (64. τηᾶγρ. ἐκώλεσεν) 144) 236, 
242. (δὶ. Νίο. ᾿ΑΔμιναδὰξ] Αμειναδαξ 93. Αμιναδαμ 144. ᾽ἴα- 
μιναδὰδ δῖαν. Οἶτορ. καὶ παρῆλθε κατὼ τρρόσωπον Σαμουήλ] 
καὶ παρῆλθεν ἐνώπιον Σαμουήλ. Ατπι. 1. τη. Ἐ4, καὶ ἔξησεν αὐτὸν 
ἐνώπιον Σαμοέλ. Οεοτς. καὶ τοροΐςησεν αὐτὸν ἐνώπιον προσώπου Σα- 

μεήλ. δϑίαν. καὶ εἶπεν] καὶ εἶπε Σαμοὲλ Θεογρ. καὶ εἶπε Σαμοὴλ 
δίαν. Οἴἶγορ. ἔς, σαὶ Σαμουὴλ ἱπίεγ ἀποοβ, φιοά ἀεῆε ἰπ Εά, κο- 
τηϑηᾶ, ϑίαν. Μοΐᾳ. καὶ εἶπεν --ὁ Θεός] καὶ εἶπεν οὐκ εζελ. Κυριος 
εν ττῳ 44. Οὐδὲ τῶτον ἐξελέξατο] καὶ οὐ τᾶτον ἐξελέξατο Αται. 1. 
Ατπ). ΕἘά. καὶ τῶτον οὐκ ἐξελέξατο 8ῖ1ἀν. τᾶτον] τατο 93. εν τ8- 
τῶ 24ς. ἐξελέξατο ὁ Θεός] εζελεζαῖο υριος ΧΙ, τό, 64, 71) 74) 
τού, 119, 1237) 1349) 144, 1.8, 236, 242, 243, 244524ς, 246. ΑἸά. 

ἈΑἱεχ. (δῖ. Νὶς. ὁ Θεός) ο Κυριος 82, 93. τοϑ. ΟὐπΡὶ. Ατηι. Ἑάὰ. 

Οεογρ. δῖαν. ἑαυτῷ ὁ Κύριος ΑτπΊ. 1. 
ΙΧ.  σοπι. ἰπίερτ. 82, 236, 242, 247. τραρήγαγεν] ἀπη- 

Ὑαγεν 71. ἐκάλεσεν ΤΠΔΓΡ. τοϑ. παραγαγε24ς. τὸν Σαμᾶ] τον 
Σαμαα ΧΙ, 29, ςς, ςό, 64, 715) 92) 93» 110») 1{8,.243,) 2445) 246. 

(ογρὶ. τὸν Σαμμῶ γ45 τοῦ, 120, 134. ΑἸΙά. ΑἸεχ. Οεογρ. ϑδ[αν. 

Μοίᾳ. τὸν Σαμμαα 24ς. τὸν Σαμά--παρήγαγεν Ἰεσσαὶ ἴῃ ςοπι. 
ἴε4.1 μαδεῖ ἱπίεγ ὕηοος (αῖ. Νὶς, Σαμαά] Σαμμα καὶ τοὺς επΐα 
υἱδς αὐτῇ 44. Σαξαα 144. καὶ εἶπε--ἐν τέτοις ἴῃ ἤπα ςοπ,. 1το.] 
καὶ εἶπε Σαμονηλ ε8δ᾽ εν τᾶτοις ἐξελεξατο Κυριος 44. Καὶ ἐν τότῳ 

᾿ οὐκ] κδὲ τετο 93. 5δὲ ἐν τέτω τοϑ, 54ς. (οπηρ. Καὶ ἐν τότῳ ἐκ 
ἐξελέξαϊο}] εδὲ τοῦτον εξελεξατο 64, 144. καὶ οὐ τᾶτον ἐξελέξατο 
Δί. 1. Απη. Εά, καὶ τᾶτον οὐκ ἐξελέξατο ϑῖαν. Κύριος] ο Κυ- 
ξιος 9357 τού, 1τοϑ. Οοπιρῖ, ΟΘεογρ. 

Χ, τοὺς ἑπτὰ] αὶ τοὺς 24ς. τοὺς πάντας ἑπτὰ ϑῖαν. Οἴτον. 

νἱδς αὐτῷ} υἱὲς αὐτῇὝΎ ΑΙοχ. καὶ εἶπε Σαμπὴλ---ἐν τότοις αὶ οὰυπὰ 
ἱπίεγπιθά. 19.) 245. Σαμεὴλ 25] - ρος Ιεσσαι ΧΙ, ς2, 64, 74, 
82, 93) τού, 1ο8, 110, 120, 123, 134) 144) 236, 545, 243, 247. 
Οοπιρὶ. ΑἸά4. Αἰεχ. (δῖ. ΝΊς. α 71. -Ἑ τῷ Ἰεσσὲ Ατηι. 1. Ατσπι. 
ΕΔ. -Ἡ τῷ Ἰεσὲ Θεογρ. -Ἑ τὩρὸς Ἰεσσὲ ϑῖᾶν. Μοίᾳ. Κύριος ἐν 
τὅἅτοις] ἐκ τότων Κύριος Ατη). 1. Αγ, Εά. ὁ Κύριος ἀπὸ τέτων 
Οεογρ. ἔς, ἔπε ὁ, 8Ιαν. Μοΐᾳ. Κύριος ἐν πᾶσι τότοις 8αν. Οἴτορ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε] Καὶ εἶπεν ἔτι Θεοῖς. Καὶ εἶπε ττάλιν 81αν. Οἴἶἴτορ. 
᾿Εκλελοίπασι] ἐκλέλοιπε 64, 82, 123, 144,2 46, “42. (δῖ. Ν΄ς. ετε- 
λειωϑησαν ΤΠΔΓΡ. 241. οὐχ ἐκλελοίπασι ἔτι ϑῖαν. ᾿Εκλελοίπασι 
τὰ παιδαριχ} μὴ ἐκλέλοιπε τὰ παιδαρια σον 190, τοβϑ. (ομρὶ. εἰ ἐκ- 
λέλοιπε τὰ παιδάρια 93. Νικηφαία οἱ εἰδὲ αάῤκε π]ίμε ἢ λατ. καὶ 
εἶπεν} -Ἑ Ἰεσσαι ς2, 64, 85, 93) τοβ, 153, 144) 236, 242. (οπιὶ. 
ΑἸά, Ολς. Νῖς, Οὲ γερομαἶϊε: Ἡϊατ. -Ὁ Ἰεσὲ Οεοῦρ. -Ἑ Ἰεσσὲ 
δῖαν, Ἔτι] οτὲ ἐξιν 93. ἬἜΕτι ὁ μικρὺς} ετι εξὶν 9 μικροτέρος 19, 

1οϑ. Οὐρὶ. οτι ο μικρὸς γ4. ετι ἐγὶν σμίκρος 82. ετι ὁ μικροτερος 
121) 246. ετι μικρον “4ς. ΕΠ κελὶ πιοάϊοις Αγ. ἐςὶν εἷς ἔτι 
μικρὸς Αἴπι. 1. Αττὰ, Εά, ἔτι ἐςὶν εἷς μικρὸς Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. 

ἢς, ῥγαπλο καὶ, 5ῖαν. Οὗτορ. καὶ ἰδὲ---τοιμνίῳ!] φμενε ἀεγεϊϊ σε 
ἐπ ραβονγαὶϊ αν. ἰδοὺ] καὶ δου 82, 93, τοϑ. Οοπρρὶ. ἰδοὺ--- 
τοοιμνίῳ] καὶ τοοιμιαίνει τὸ ποίμνιον Αττη. 1. στη. Εα. καὶ ὅτος ποι- 

μαΐνει ἐν τῷ τοοιμινίῳ Οεογρ. 8..8ν. ποιμαίνει] ποιμεένει 245. Σα- 
μεὴλ πρὸς Ἰεσσαὶ 4.1.κ.7)1. ρὸς Ἰεσσαὶ 25] 44. καὶ λάξε 
αὐτὸν] “- ἐντανϑα 123. καὶ ἄγε αὐτὸν Απη. τ. Ατπι. Εά. καὶ 

προσάγε αὐτὸν Οεοτρ. ϑίαν. ὅτι οὐ μὴ κατακλιϑῶμεν] λα μὴ 
Απη. 1. Αση. Ἐά. ὅτι οὐ κατακλιϑὼ Οεοτρ. 5Ϊν. κατακλιϑῶ- 
μεν] ἀνακληϑῶμεν (Ης) 82. ἀγακλιϑωμεν 93. το8. καϊακληϑῶμεν 
(6ς) 134. καϊακριϑωμεν 242. ἕως τοῦ ἐλϑεῖν αὐτόν] ἕως ἔλϑη αὖ. 
τὸς ἐγταῦσα. Οεοτρ. δίδν. Μοίᾳ. ἐὰν αὐτὸς οὐκ ἔλθῃ ἐνταῦϑα 8αν. 
Οὗτος. ἐλϑεῖν αὐτόν] -Ἑ ἐνταυϑαὰ 44) ς᾽) 74» 82, 93) τοῦ, 1ο8, 
120, 134) 247. (Οπ)ρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. Αγηι. 1. Αστῃ. Εά. 

ΧΙ]. ἀπέςειλε) ἀπεςειλεν Ἰεσσαι 82, 93; 108. καὶ εἰσήγαγεν 
αὐτόν] -ξ- ἐνωπιον Σαμεὴηλ ΧΙ, ς2, 93, 123» 158, 236. (οπηρ!. (δῖ. 
Νίς. καὶ ἡγᾶγεν αὖον ἐνωπιον Σαωμδηλ 82. καὶ εἰσήγαγον αὐΐον ἐνῶ 
πιον Σαμεὴλ το8. καὶ ἤγαγεν Ατπι. τ. καὶ ἤγαγεν αὐτόν Ατηι. Εὰ, 
καὶ αὐτὸς] και αὐῇος ἦν ςό, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ατη. 1. Αγπλ. Ε4ά. ἦν 
γὰρ αὐτὸς 8ϊαν. Οἶτος. καὶ αὐτὸς τουῤῥάκης] καὶ ἐτος τυρράκης 
Ἡ], 44. τού, 120, 247. Αἴεχ. καὶ ὅτὸς πυρρακις 124. τουυῤῥάκης] 
τουρραχὴς 82. πυρρακις 236,242. τυράχης ΟὐμρΙ. μετὰ κάλλες 
ὀφϑαλμῶν] καὶ ὀφθαλμοῖς καλοῖς Ατῃ). 1. Αγ. Εά. καλοῖς ὀφϑαλ- 
μοῖς δῖαν. ὁράσει Κυρίῳ] τῇ ὁράσει Κυριου 82, 93, 1οϑ8. τῇ ὁράσες 
Οοιπρί. α Κυρίῳ ϑῖαν. Οἴτος. ᾿Ανάςα] αναςηϑι 19, 82, 93, το. 
καὶ χρίσον] αὶ καὶ 44) 74, τοῦ, 120, 134, τς8, 247. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
Ἀπῃ. Ἐά. καὶ χρεισον93. τὸν Δαυὶδ) τον Δαυειδ (ᾶς ςοπίϊαηϊετ 

ΠῚ αὐῆον το, 82, 93, τοϑ. (οηρί. τὸν Δαβὶδ (ῆς ἱπτ4) Οἱ. Νίς. 
ὅτι ὅτος] α ὅτι Ατηι. 1. ὅτός ἐς!ν ὠγαϑός] αὐτος ἀγαϑὸος εςὶν ΧΙ, 

ςό, 64, 71, 110, 144, 1ς8, 236, 242, 243) 244, 24ς, 246. (δῖ. ΝΙο. 
ἐριν ἀγαθός] Ὑτ. 11, ςς, 121. Οογρ. ϑιαν. α ἀγάϑος 19, 82, 93» 
τοϑ. (ουηρὶ. 

ΧΙΠΠ. τοῦ ἐλαίου] μετὰ τοῦ ἐλαίου 51ν. ἔχρισεν] ἐχρεισεν 
(ἔς υδῖψυς) 93. ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν] ενωπιον των αἀϑελφων 10, 82, 
93, 108. α τῶν Αγῃ. 1. Ατιη. ΕἘά. καὶ ἐφήλαῖο---καὶ ἐπάνω] εἶ 
ἀῤβαγμη, ἔνε ἰϊωκὶ! δρίγίμις οὶ (ρὲ αυϊάὰ α΄ ἀΐε ἐϊ]α, εἰ “είπεερε 5 

Οτρεη. Ηοπηϊ. ας. ἴῃ ΝΌΣμεσ. ἐφήλατο] ἐφηλλατο 7γ4. εφηλλετο 
1ο8. ἐφείλατο (Π0) 243. ἐπεφέρετο δίλν. πνεῦμα Κυρίε] πνευμα 
παρὰ υριου ςς. ἐπὶ Δαυὶδ] ἐπι τον Δαυιδ τς8. ἀπὸ τῆς ἡμέ- 
ρᾶς ἐκείνης] ὠπὸ τῆς ἐκείνης ἡμέρας ϑίαν. καὶ ἐπάνω] καὶ ἐπεχειγᾶ 

10. 82, 93) 108, 123, 1.8. (ΠΡ. καὶ ἀνέςη--᾿Αρμαϑαϊμ] και 
ἀπηλϑε Σαμξηλ εἰς Αρμαϑαιμ 44. Εἰ ρεγγεχὶ ϑαπιμεί, οὲ αὐϊίε ἐπ 
Ἀαρπιαίδα. Αὐὺσ. καὶ ἀπῆλθεν] καὶ ἐπορευϑθὴ 121. κα καὶ ϑ8ῖαν. 
Οἴἶτορ. εἰς ᾿Αρμαϑαΐμ} εἰς ᾿Αριμαϑέμ, Ατπι. τ. Αγπὶ. ἘΔ, εἰς 
᾿Αρμαϑιά Οεοίς. 

ΧΙΨΝ. Καὶ πνεῦμα ὅτς. δὰ ἔμ. ςοπλ.} Εἰ δρίγμς Ποπιμὶ ἀϊτοβ 

α δακμῖ, οὐβαμροξεοίῥ φαμὶ (εἰ βζοεαδαι ἐαπε (οἵη. ἴῃ σοι. ]. ν1}.) 4έγὶ- 

“5 πισίλρημε α Ἰονεῖπο. Οτσεη. ἘΠΊ. τς. ἢ. Νυτηεγσ, Ἐξ δρίιγίϊης 

ονπὶπὶ τεσεῖι α ϑαμὶ, εἰ σοιπργεϊεπαϊ ἐμπε δρίνίἑμς γιαιίρπης ὦ Τδοπιῖπο, 

εἰ Λιβοεαόαι εμπ. Αυρ. τονεῦμια Κυρίου) πνευμὰ Θὲξ τ21. ἀπὸ 

Σαοὐλ] -" καὶ συνέχει αὐἷον 1:8. ἔπνιγεν---πταρὼ Κυρίον] νεῦμα 
Θεξ πονηρὸν ἔπνιγεν αὐτόν. Οτΐρ. (οπι. ἴῃ 7οΔη. Ορ. τοι. ἶν. Ρ. 390. 

ἔπνιγεν αὐτὸν] συνεῖχεν αὐὖον 19, 82, 93. (το8, ἰμ τηᾶγσ. ὧἂὐ Ἐά.) 
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ΒΑΣΙΛΙΕΙΩΝ Α. 
- 

ΕΦ. ΧΥ͂Ι. 

κ᾿ τά, Καὶ εἶπαν οἱ. πταῖδες Σαὰλ πρὸς αὐτὸν, ᾿1δὲ δῆ: πνεῦμά. Κυίου πονηρὸν πνίγει σε. ᾿ Εἰπάτω: 
σαν δὴ οἱ δῆλοί σου ἐνώπιόν σου, καὶ ζητησάτωσαν τῷ Κνρίῳ ἡμῶν ἄνδρα, εἰδότα ψάλλειν ἐ ἔν χι- 
»ύρᾳ: «οὶ ἔσαι ἐν τῷ εἶναι «αγεῦμα, «τονῆζον. ἐδ: δοὶ, χοαὶ ψαλῇ ἐν "τῇ χινύρᾳ «αὐτῇ, καὶ ἄγαϑόν 
σοὶ ἔςαι χαὶ ἀναπαύσει σε. αὶ εὗπε Σαδλ᾽ χρὸζτδς “παῖδας ἀὐτῶ, “δέτε δή. μοὶ: ἄνδρα Ὁσϑας 17 

18. 

19. 

20. 

21. 

ψάλλοντα, καὶ εἰσαγάγετε αὐτὸν πρὸς μέ. Καὶ ἀπεχρίϑη εἷς τῶν ται δρίων τυ58, χαὶ εἶπὲν, 

Ἰδὲ ἑ ἑώραχα υἱὸν τῷ ᾿Ιεσσαὶ Βηϑλεεμίτην, χαὶ αὐτὸν εἰδότα ψαλμὸν, χαὶ ὁ ἀνὴρ συνετὸς, χαὶ 

“φολεμιξῆρ,. χαὶ σοφὸς λύγῳ. χαὶ ὃ εν: ἀγωϑϑὲ. Ἐῶ" εἴθει, καὶ Κυρορ μετ αὐτὰ, Καὶ ἀπέςε ιλε 

Σαὸδλ ἀγγέλους πρὸς Ἰεσσαὶ, λέγων, ᾿Απόξειλον Κορὲ μὲ τὸν υἱόν σα Δαυὶδ τὸν ἐν τῷ πϑιμοϊῷ 
σου.. Καὶ ἔλαξεν Ἰεσσαὶ γόμορ ὥρτων, καὶ, ἀδχὸν. ὀΐνου, χαὶ ἀὐδ αἰγῶν ἔγα, χαὶ ἐξαπέξειλεν 
ἐὰ ὙΠΟ Δαοῖδ τῷ υἱὰ αὑτὸ ὉΡΕΣ Σϑάλ.. 

ὰ ᾿ ν ͵ . στὸ απο ἰῷ - ὅσῳ εἰς ἮΝ ΄ 

πνεῦμα πούηρὲν παρὰ, κίων τῶτὸ τονηρὸν παρὰ Ἑυρίου Αππη. τ.᾿ 

παρὰ ΕἸΣ ̓ Ασηι. Εά. τὸ πνεῦμα, τὸ τυρνηρὸν παρὰ Κυρίου Οεογρ. 
ρΐου} Ἔ καὶ οτρεψεν 'αντὸν τὸ, ὃ, 93, τοϑ. : 

Χν. Καὶ εἶπαν} καὶ εἶπον τθ, 44, 74. 85, 93» τού, τοϑ, 134. 
Οοιρὶ. Καὶ εἶπαν--πρὸς. αὐτὸν] καὶ λέγεσιν αὐτῷ οἱ τ ῖδες αὐτῷ 

Αγ “Ὕ“- Αχίῃ. Ἐά. ᾿ καὶ εἶπαν τῷ Σαδλ οἱ Φαῖδες «αὐτῶ, τε ἢ 
Σαϊὶλ] αὐ 111.. ᾿Ιδὰ δὴ} α δη 82,93. τοϑ. Οοπνρὶ." Αὐτῶ. τι Αττὴ, Ἐπ 
ἰδὲ νῦν ϑιαν. γοίᾳ.. Ἰ1δὲ δὴ δις. αὰ ἢη. οοῃ.} Ζεοε. δρίνἐνων Τοναῖὰὶ 
ταλίρπας {ϑόςα! ἐσ. Αὰσ,. νεῦμα Κυρία] τνομα παρὰ Κυῤνε ΧΙ 
40. 715 158, 243. Κυριου 85, πᾷς. ϑίαν. Οἴτορ. - νεῦμᾶ Κυῤία 

πονηρὸν]. πνευμιᾳ πονήῆρον παρὰ Ἶυριε ζΩ, 64, 92, 03) 108, ττ0, 23; 

ζὲν ἴῃ οἢαγαῶς. τηϊπούο ΑΪοχ. 

144, -φτό, ἅλμ5, 344. οιηρὶ. ΑΙά. (δι. Νῖς. (ἄδεονρ: ϑαν. Μοῖῃ» 
τῶτο τονηβὸν οἰ ὐπὸ Κυρίου Ἄστω. τ ἄγῃ. Εὰ. . Κυρία τονηρὸν πνίγει 
σε] πσαγῆρον περι Ἐζυριρεπνῖγοι σε λ47. πνίγει σε] τνήγισε (ς - νἱζ, 
Στοσυηοῖαῖ.)- “8:. ργαίοϊτ. καὶ 1ς8. τνήγησε (Ης) 24. : 

ΧΥῚ. - Εἰπάτωσαν] ἐρατωσαν 247.. Εἰκάτωσαν δὴ] λα δὴ 44. 

Αγ, 4 τα. Ἑά. δοῦν. δίαν. Μοίᾳφε - Κυριε 82, 93.. ΟΟπνρ]. 
ἴτωσαν ϑἰάν. Οἷἶτος. οἱ δξλοί σου] α οἱ Ἄττῃ. τ. Απῃν Ἐά. οἱ ὁδδ- 
λοί σὰ νὺν ϑίαν. ζητησάτωσα» ζησατωσαν τού. ἄνδρα] α 19. 

εὐρομεν ανδρα 44. ἄνδρα εἰδότα ἄνδρα ἵνα ὃς εἶδ Αττα. τ. ᾿Ατηι, 
Ἑά. ἄνδρας εἰδότας (δος. εἰδότα] ἰδοντα 111, 24.ς. εἰ. 8 4]. πὶ. 
ςοὐὐ. ςςΞ - Ψψάλλριν) “Ἔ τω Κυριω το, 82, 93; τοβ, 1.8. Ψψαλ- 
λων ἐν κινύρᾳ: ἔν κινύρας ψάλλειν δῖαν. Οἶτοξ. . ἐν κινύρᾳ] ἐν κιϑα- 
βα 19. (τοϑ. πιατᾷ. ψαλτηριον.) ἐν χινγύρα 74. ἐν κργύρα ἀὐτε 442. 
α "345: ἵν. τῇ κινύρᾳ Θεοῖς. ̓ . καὶ ἔσαι--Ψαλῇ} καὶ ἐν τῷ εἶναι 
ἐπὶ σοὶ τν. τοις κάὶ ψαλεῖ, 44. καὶ ἔγαι ἣν τῷ ἐπελϑεῖν ἐπὶ σε τοῦτο 
πονηρὸν ὃ ἀπὸ Θεξ ψαλῇ Ατω. 1. Ατηϊ. Εά. καὶ ὅτε ἔγαι πνεῦμα 
πονηρὸν ἐπὶ σοὶ ψαλῇ Οεοτρ. καὶ ὅτε ἔα! πνεῦμα ἐπὶ σοὶ καὶ τότε 
ψαλλέτω. ϑίαν. Οἴἶιος. ἄς; πἰ πνεῦμα πονηρὸν, δῖαν. ΜΟΙ. καὶ 

ἔραι--κινύρᾳ αὐτΒ] Βδθεῖ ἴῃ πίδτρ. 11. καὶ ἔ ἔγαι ἐν τῷ εἶναι} καὶ 
αἀγαϑον σοι ἐᾶν ἕν τὼ εἰνῶι 242. 
φνευμω) τὸ πνευμα ΧΙ, ς ς. 56, 64, 715 93) 110, 131; 144) 1ς8, 226, 
442, 243, 246. ΑἸά. πνεῦμα πονηρὸν ἐπὶ σοὶ} ἐτι σοι πγευβια πόρνη» 

βον τού, 124. Οοπιρὶ. το. πονῆρον ἔπ! σοι Δ4ς. εἶ σον ἥνέυμα Θὲξ 

πονήρον 247. ἐν σοὶ πνεῦμα πονηρὸν ΑἸεχ. τοονηρὸν} το πονηρὸν 

ΧΙ, ςς, τό, 64, 71, 93» 108, 119) 121) 144) 158,.242,243, 244. 246. 

ἐπὶ σοὶ} - παρα Θες 85, τό8. Οοηρὶ. -Ἡ χαρα Κνριδ 93. εν σοὶ 
τι9. καὶ ὶ ψαλῇ] και Ἰαιλεὶν 111, 246. καὶ ψαλλει ΧΙ,.93, 148, 

44ς. καὶ ψαλεῖ γ4. 82, 92, τού, 120, 121») 134, 144) 542. Οὐοπαρε: 

(αὶ. Νῖς. ψαλλειν 5ῷ470.0 ψαλῃ) ψώλειν (Ή.) γ1. ἐν τῇ κινύρῳ 
αὐτῷ ] α αὐΐκ 44. Ατῃ. 1. Ατη). Εά. ἐν τῇ χιννυρῶ αὐΐξ 2454. ἄγα- 
ϑόν σοι ἔςαι] ἀγαϑὸν ἔγαι σοι Αὐτὰ. τ. Αππ. Βα. Οϑοὺς. καὶ ἀνγα- 

καύσει σε] α ΟΟΠΡΡΙ. 
, ΧΗ... Καὶ εἶπε] καὶ απεχριϑη᾽ 64. Ἴδετε δή μοι} δὴ ΧΙ, 

442, 24ς. Αττῃ. 1. ΑἌσιῃ. Εά. Οεους. ϑίαν. διδθεῖ μοι ἴῃ Ἵπαγδέξ. στο} Ὁ 

ποτ Αἰεχ. φνυοοίαείε ἐγφο πεϊδὶ υὶσ. ἄνδρα] ἄνδρα ἕνα Ατηλ, τ. 
Δσπη. Ἐὰ. αἰΐφιεμι Μαὶρ. ὀρθῶς} ἀγαϑὼς 825) 93. 1ο8. Οοηρὶ. 
χαλῶς ϑίαν. ὀρθῶς ψαλλοι]α] ὃς καλῶς ψαλλῃ Ατπι. τ. Αγ, Ἑά, 

δεπε ρ(αϊοπιοα. Μασ. Ψψαλλονα} ψαλοντα τοό. καὶ εἰσαγά- 

ψετε] ζητεῖτε καὶ εἰσαγώγετε δῖαν. Οἴἶζορ. εἰσαγάγετε] ἄγαγετε 

74. εἰσαγαγε93. πρὸς μέ] ὧδὲ προς με τ21. 
ΧΥΠΠ. Καὶ ἀπεκρίϑη] καὶ εἰπὲν αὐτῷ 44. κα καὶ Ατηγ. 1. Αγ. 

Ἑά4. - αὐτῷ Οεοτς. ϑιαν. Οἴἶτορ. εἷς τῶν] ἐν τῶν 247. τῶν 
τοαιδαρίων] των σαιδων ΧΙ, 29, τό, γι, 85, 93». 108, 123. 144) 158, 

236,42, 343,344,34ς. Οοπιρὶ. Οαν. Νίς. ἐκ τῶν παιδαρίων Ατγτη. τ- 
Ατη). ἘΔ. απὸ τῶν παιδαρίων δἰν. τῶν παιδαρίὼών αὐτῷ] ἀπὸ 
τῶν αὐτῷ παιδαρίων ΘεοῖρΡ. αὐτᾷ, καὶ εἶπεν] ἡ 44. δαδεῖ καὶ εἶν 

᾿Ιδοὺ ἑώρακα] ἰδοὺ νὺν ἑώρακα ϑίαν. 
Οἴτιος. υἱὸν] τὸν νιον 242. τῷ 

γος. ". 

ἑώραχα] ἑόρακα (8) 134 

καὶ ἴςαι ἐν τῷ εἰένων (ἢ) 2537. 

. Κρ εἰσῆχϑε ἀν. πρὸ: Σαβϑλ, λαὶ ΘΑ ΕΠ 11) ἐγῶ- 
τ δὰ ᾽, “4 

᾿Ἰεσφαὶ] τοῦ Ἰεσσᾶι 445 τό, τα, τς8, ἀλκ 446, 247. ϑοή μι ς ἘΚ 
Ἰεσσὲ Αγη. 1. Ασῃ, Ἑά. Οεογρ. δ[αν. , Βηϑλεεμίτην] ὁ} μὴ 

τὴν ΤΠ. ἐκ Βηθλεεμ ΧΙ, δρ; ςς; ξ6, γ, 10, 18, 243, 2406. ϑ8ίαν, 
Μοίᾳ. εν Βηθλεεμ 19. 82, 93. ἐν τῇ Βηϑλεεμ 1ο8. (οπιρὶ. Βηϑ- 
λεμείτην 345. Θεοῦ. εἰς Βηθλεεμ 24ς. ἐκ Βηϑλεὸμ 8[αν, Οῇτορ. 
χα : αὐτὸν εἰδότα ψαλμὸν) ἐπισαμανον Ψάαλλειν 10, 82, τοϑ. λψῆν 
ἐπιςήμονα Ψψαλλειν 93. αὐτὸν ἰδότα ((ς} ψάλλειν 247. καὶ ἐν 
Φαλμὸν ΑγΥπι. 1. δος, Πηὲ καὶ, Ατπ). Εχ. εἰδότα ψαλλεῖν Οεοτς. 

καὶ αὐτὸς εἰδὼς ψαλμὸν. δῖαν. Οἴτορ. καὶ αὐτὸς οἷδε ψαλμὸν δαν. 

Μοίᾷ. εἰδότα } ἰδότα (ἢς) ςς. εἰδότα ψαλμὸν] ἰδοντα ζαλλειν 
ΧΙ." ψαλμὸν] ψαλλειν 74, τἴο», 120, 121) 123) 134. ΑΙ4, ΑἸδχ, 
ψαλειν ἴο6. καὶ ὁ ὠνὴρ 11,.093, 1:8. συνετὸς] δυνατος 242. 
Ἢ ἐρὶν Θεοῖς. - χαὶ πολεμιςὴ;]} καὶ ὁ ἀνὴρ πολεμιςὴς 11, 745) 120, 
251, 124. ΑἸεχ. 8ς, ἤής ὃ, Ατγλ. τ. Ασπι. Κα. καὶ 24. καὶ ὁ ἂν: 

ϑρωπος πολεμιης ΧΙ, ςς» τι γι, 82, 93, 110), 245. 3.6. Οοιηρῖ. 
δς, ππὸ ὁ, 19, 20, 1:8. σοφὸς} χαί συνετὸς {Π1. ᾿, χαὶ 44. 
καὶ σοφὸς λόγῳ] καὶ ΝΕ ΤΉΝ ἐν ισχνι, κι σόφος εν Χογω ἴσ. ῇς, πη 
Ῥῆτιο εν τοβ. Α 4.47. δυνατὸφ ἰσχύϊ, καὶ σοφὸς ἐν “λόγῳ Οὐὀιηρὶ, 
καὶ ἐνὴρ σοφὸς καὶ συνετὸς λόγῳ Ατηλ. 1. Ατπὶ. Ἐὰ, λόγῳ] ἐν λογῳ 
ΧΙ, 29, ςς» 64, 71, 82}, 93» 110, 123) 144. 1ς8, 226, 242. ΑΙά, (δῖ, 
Νῖς. ϑίαν. χαὶ ὁ ἀνὴρ ἀγαθὸς] κο 1], 745 τοῦ, τ2ι, 134» 1 58, 
242. ΑΙεχ. καὶ αγαϑὸς 10, 71, 82, 92, 1τοϑ. (οπηρὶ. ΑΙά. αγαϑος 

44. καὶ οαγᾶϑος 24). τῷ εἰϑέι] τω νδὲειν 1. , εἴδει] εἶδι (6) 
93. ἥἤδες (ἢς: υἷτ. ργὸπ: τοῖν ὁ 

ΧΙΧΣ. Σαοὺλ} μαὺδξ ἴῃ ομαΐαῶς. τϊποῦς Αἶοθχ. 

λέγων} πρὸς ἸΙεσσὲ καὶ λέγες Ατπὶ, τ. Αττῃ. Εᾶ, τῷ ᾿Πεσὲ λέ γων 
Θ δοτρ. ᾿Απόρφειλον] ἐξαποξειλον ΧΙ, το, 29, τό, γ1, 82, 93» τοϑ, 
110, 121, 1ζ8, 243, 2.15) 246. Οὐπηρὶ. ΑΙΔ4. απορειλοὺ δὴ τς. πρὸς 
μὲ --- Δαυὶδ] Δαυιδ τὸν υἱοῦ δοὺ ρος μὲ 44, τού. ΑἸά. ἔς, πἰί 
Δᾶδ, τ44. τὸν υἱόν σὰ Δαυὶδ] τον Δαυιδ υἱον σοὺ ΧΙ, ςό, 71, 
148, 246. τον Δαυιδ Τὸν νιον σὰ ςς. δΔανιδ τὸν νιον σε 82, 91, 1οϑ, 

24ς) 247. Θοπιρί. ΑΙεχ, Αὐππ. ὁ. γῆι, Ἑά: θογρ. δίαν. ΝΙΟΙΩ, 
Δαυὶδ τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτῇ (ἔς Πιεφυϊεπτεῖὺ δίαν. Οἴτοσ. Δαυὶδ] 
τον Δαυιδ τι9. τὸν ἐν τῷ ποιμνίῳ σᾺ] ὃ ὃς ἐν τῷ ποιμνίῳ σε ΑΥπΊ. τ. 
Ατίῃ, Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. ὃς ἐρὶν ἐν τῷ ποιμνίῳ σα Ὅξοτρ. β1αν. Οἴτος, 
τοιμνίῳ σα] σε ΧΙ, λ4, ὃς, 82, 93. τοϑ, 1ς8, 247. (πρὶ. 

ΧΧ. Καὶ ἔλαξδεν Ἴεσσαὶ}) ρῥγωγηῖτς. καὶ ἐλαῦδὲν Ιεσσαι ονον, καὶ 

ἐπέθηκεν αὐτῶ, ς ΠῚ ΟΠΊΠἾ 118 41188 ἰπῖεγ οΟΠ|. 11. εἴ 22. Τρ. χνὶϊ. 16- 
εὐπιίιν, (Πεϑίοπ. ναγϊειδέείη ν]ά6 ἴωο Ἰόζο ἰῃίειϊαπ)!}) τς. Καὶ λα- 
δὼν Ἰεσσεὶ δῖδν. ἔλαξεν Ἰεσσαὶ γόμορ ἄρτων] ἐλαξεν Ιεσσαι ονον, 
καὶ ἐπέθηκεν αὐτὼ γομὸρ ἀρτῶν 10, 93» 108. Οοπιρὶ. ῇς, πἰῇ γομὸν 

ἄρτων, 8..-: γόμορ] ονον τπᾶγξ. 932. Ὑγομον τοῦτ, 4.4.3. γρμᾶριν 

ἽΝ Ψ 
πρὸς Ιεσσαὶ, 

-54ς. γόμορ ἄρτων) ανϑρωπον καὶ ἐπεσηχεν αὐτὼ Ὑόμορ ἀρτῶν {ξ0: 

γόμορ ἕν ἄρτων Ἄτην. ᾿. Ἄγ. Ἐά. 

ἀσκχὸν] καὶ ἱ ἀσκὸν ἕ ἐγὼ Ατπι. 1. Δύηι. Ἑά. ἔριφον αἰγὼν ἕνα] α ἐνῶ 

19, 85, 93. ἔριφον ἕνα ὠπ᾽ αἰγῶν Ατηγ. τ. Ατπι. Εά. ἔριφον ἀπ᾿ αἱἰ- 
γῶν ἕνα Οεογρ. ϑίαν. αἰγῶν] εξ αγων 247. ΔΙεχ. καὶ ἐξ πέ ἑξει- 

λεν] και ἜΠΤΗΣ εν 56): ἐν χειρὶ -ρὸς Σ Σαἕλ] τὩρὸς Σαοὺλ ἐ εν χερὶ 

Δαυὶδ τῷ υἱξ αὐτῷ (φοτ. πρὸς" Σαὸὺλ ἐν χερὶ τὰ Δαυὶδ τὸ υἱξ χυτὰ 
δίαν. τῷ υἱν αὐτῷ] τὸν υἱὸν αὐτῇ 242. τῇ υἱξ αὐτῷ Αἰοχ. 

ΧΧΙ. Καὶ εἰσηλϑες-Σ  δλ] αὶ Οὐπὶ ἱπτεττηθά, ςό, 71,246. πρὸς 

Σαδλ] α 44. καὶ ταρειςήκει] χαι ταρεφήχει 242. χαὶ τὺ χριςήχει 

(ας) 24ς. καὶ παρειςήκει ἐνώπιον] καὶ ἐςὴ ἐνωπιον 10, 82, 93,) 1οϑ. 

Οοπιρί. ἐνώπιον αὐτῷ} ἐνωπίιον Σαδλ 44. ἐμπροσῶὲν αὐτὰ 24. 
σφύδρα] Σαουλ σφοδρα 82, 93. Οοπιρὶ. - Σαὲλ 51]αν. καὶ ἐγε- 
γήϑη αὐτῷ] καὶ ἐγένετο αὐτῶ Δαυιδ 19» 82, 1ο8, 1 ς8. Οοπιρί. ῇς, 
οἷἶῇ Δᾷϑ, 93. -Ἐ Δανιδ ςς. καὶ ἐγενήϑη αὐτὸς Οθοσ. λ καὶ ϑίαν. 
Οἴἶτον. αἴρων τῶ σκεύη) αἴρων σχενη (Δ πιᾶγρ. ὀπλοφορος) 92. 
ϑπλοῴορος τυλγς. 1908. αἴρων Τὰ σκεύη αὐτῷ σκχενοφύρος ΑτΙΏ. 1. 

4Χ 

ἄρτων} αὐτου 247. καὶ 



ΒΑΣΙΛΕΙΏΩΝ. Α. 

Ι : ΚΕΦ. Χν!, 

χίον αὐτῇ, χαὶ ἠγάπησεν αὐτὸν σφόδρα" χαὶ ἐγενήθη αὐτῷ αἶρων τὰ ̓σκεῖῃ αὐτᾶ, Καὶ Ν 7... 

ςειλε Σαοὺλ πρὸς Ἰεσσαὶ, λέγων, Παριςάσϑω δὴ Δαυὶδ ἐνώπιον ἐμ, ὅτι εὗρε χάριν ἐν ὀφϑαλ- 

μοῖς μου. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἶναι πνεῦμα προγηρὸν ἐπὶ Σαδλ, χαὶ ἐλάμβανε Δαυὶδ τὴν χινύ- Σ᾿ 

ραν, καὶ ἔψαλλεν ἐν χειρὶ αὐτδ, χαὶ ἀγέψυχε Σαδλ, χαὶ ἄγασον αὐτῷ, χαὶ ἀφίςατο. ἀπ᾿ αὐτῇ 

τὸ πνεῦμα τὸ ππονηρύν. ΟΝ 

ΚΕΦ. 
| ᾿ν β “.ἉΨψΓι " ΧΥΠ " : ον 4 2." ἫΝ ᾽ 4 γ Ν 

ΚΑῚ συνάγεσιν ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς “Πῦλεμον, χαὶ᾿ συνάγονται εἰς Σοχχῶϑ τ, 
᾽ ΄ Ν ΝΣ ΄ 5 α' . » ΄ ΜΝ τῆς Ιουδαίας, χαὶ ππαρεμξάλλεσιν ἀναμέσον Σόχχων, χαὶ ἀγαμέσον ᾿Αζηχὰ- Ἐφερμέν. Καὶ 2... 

: “ ΄ 3 ἱρὰ « , ὅὃ-ς«πτο᾽΄᾿ Ν Σαοὺλ χαὶ οἱ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ συνάγονται, χαὶ ππαρεμδάλλουσιν ἐν τῇ χοιλάδι αὐτοὶ, χαὶ παρα- 
’ 3 “ιᾶΑΕ,Λν.ῴᾶ3 Ν ε 2 ΄ ες ΦΥ͂ Ξ" Ῥ»"»ἢ’ Ε᾿ 

τάσσονται εἰς “πόλεμον ἐξεναντίας τῶν ἀλλοφύλων. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἵξανται ἐπὶ τῇ ὄὅρες ἐγ-- 3. 
Ἄς τς 2 “ὦ Ἃᾧἦ 2 "» - κῳ.» ᾿ Ξ 09 ας 5... Ὁ 3 ᾽’  »οο Καὶ ἐξηλϑ 

ταῦϑα, καὶ ᾿Ισραὴλ ἴξαται ἐπὶ τῇ ὄρους ἐνταῦϑα, χαὶ ὁ αὐλὼν ἀγαμέσον αὐτῶν. Καὶ ἐξῆλθεν 4. 
οΝ ψ ΕῚ ρ 2 ρῷ 9 . Ζ-.. ΣὉ ὅ 3 " ἐχ Γὲθ ὕ . "ὁ 

ἀνὴρ δυγατὸς εχ. τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, Γολιὰᾶ ογομᾶὰ αὑτῷ εχ 1 εὖ, ὑψος αυτὰ τεσ- 
᾿ »“- ᾿ ΕΝ 593." ν᾿" ᾿φῷ 39. .0 Ν Ζ΄ Ὁ 

σάρων πήχεων καὶ σπιϑαμῆς. Καὶ περιχεφαλαῖα ἐπὶ τῆς χεφαλῆς αὐτϑ, χαὶ ϑώρακα ἀλυσιδω- ς. 

- 

Ἀπη. ἘΔ, τῶ σκεύη] α τὰ 44) 74» τού, 134» 144)236, 242, 243, Ασερφεμεν γ1. ἐν Αφεσδομμιν γ4, τ4ο. ΔΙΆ, δῖαν. Μοίᾳ. εν Σαφερε 
247. Αἰᾷ, ΑΙεχ. (αἱ. Νῖς. 

ΧΧΙΙ, ἀὠπέςειλε Σαὰλ] -Ὁ αγίελας 44, 3, τοό. λέγων] καὶ 
λέγει Αττα. τ. Αγ. Ἐά, Παριςάσϑω δὴ] α δὴ γ4, τού, 1109, 134. 
Ἀπῃ. τ. Ασῃῃ. Ἐὰ. ϑϊν. Μοίᾳβ. πΠαριςάσϑω δὴ Δαυὶδ ἐνώπιον ἐμ8] 
ἄφες τὸν Δαυὶδ, ἵνα μείνῃ τσαρ' ἐμοὶ 5ιαν. Οἷτορ.. δὴ Δαυὶδ] α 44. 
"Δαυὶδ] Δαξὶδ (ἔς 'πῆ4) ΑΙά, ἐνώπιον ἐμ] ἐνωπίον μὰ 64, 93, τοϑ, 
τς8, 247. Οοἴηρὶ. (δὲ. ΝΊς. ἐν ὀφϑαλμοῖς μου] εν οφϑαλμοις σου 

Ὧ42. πρὸ ὀφϑαλμὼν με ἈΠῺ. 1. Απη. ἘΔ. Οοογς. πρὸ ὀφθαλμῶν 
σε ϑἷαν. 

ΧΧΠΠ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο το, 82, 93, 1ο8, ττ9. Οοηηρῖ. 
Καὶ ἐγενήϑη---ἐπὶ Σαοὺλ] Καὶ ἐγενήϑη ὅτε ἐπῆλϑε τοῦτο τοονηρὸν ἐπὶ 
Σαὲλ Ατηι. 1. Απῃ, Ἐά. Καὶ ὅτε ἐγενήϑη πνεῦμα πονηρὸν ἐπὶ Σαὲλ 
Οεοτρ. ἐν τῷ εἶναι νεῦμα πονηρὸν ἐπὶ Σαδλ] εν οὐδε ϑρίγίιας 
»ιαΐμε αὐ δαιὶ Οτίρει. πη. τς. ἴω Νπιε. τυνεῦμα «πφονηρὸν] 
παρᾶ Θες πονῆρον πνευμα 10, 82, 93) τοϑ, Ὁ οπιρὶ. παρα Θεξ πνεὺυ- 

μὰ πονῆρον 52, 144. δρίγίίες σιαίως ϑγγ. Βαν- Ηεῦτ. ἐπὶ Σαὲλ] ἐν 

Σαὲλ ϑίαν. καὶ ἐλάμβανε] αὶ και 44. Αττη. 1. Απῇ.. Ε4, καὶ 
ἕλαξε 246. σἀμιηβὲ Οτΐρεη. 1. οἷξ. κἂϊ ἐλάμιξανε---Σαὲλ 45. ἴπ- 
οἰυ..} Πείμπι, 164 μαρεπίυγ δά ρεάεπι ραρίπαε δὺ 4]. τη. οὔπὶ ἢρπο 
οὐ Ποηΐβ. τοό. τὴν κινύραν] τὴν κιννυραν 242. οαϊετέμπι Οτίρεη. 
, εἶς. α Βἰς Θθοσς. δ[4ν. Οὗτος. καὶ ἔψαλλεν] και ἐψαλεν 4242. 
καὶ ἔψαλλεν ὅζο. δὰ ἤπ. ςοπ).] εἰ 2 (αἰϊεδα! ἐπ πιαπίδες Μμῖ:, εἰ 2ε με. 

ὅσι, εἰ ἐγαὲ ὄοπμπε εἰ εἰ αἰϊεεάεδα! αὖ εο δρίγἑμκς σιαίζρπμς. Οτίρεη. 1. 

αἰ. ἔψαλλεν ἐν χειρὶ] εἐψαλλεν ἐγωπιον αὐτὰ εν χέρι τ21. ἐν 
ΧΕΡῚ] ἐν τῇ χειρι 11, ΧῚ, ςς, 93, τοϑ, 247. (πυρὶ. ἐν χειρὶ αὐ- 
18} ἐν χειρὶ αὐτῇ ΑἸεχ. ἐν χειρὶ αὐτῷ τὴν κινύραν Οφοτᾳ. ϑ8[αν. 
Οὗτος. ἀνέψυχε!] ἀνεψυξε 82. ἀνεπνεε 243. πιᾶσρ. καὶ ὡγα- 
νὸν αὐτῷ] και αγαϑον ἦν ἀντὼ 19, 44, 52, 82, 92, 93, τοῦ, τοϑ, 140, 
123) 1347) 1447 1468, 416, 245, 243. (οπιρί, ΑἸΙά, (Δι. Νίς. και 
αγαϑὸον ἐν αὐτῶ 74. καὶ ἀγαϑὸν αὐτῷ ἦν δΙχν. τὸ πνεῦμα τὸ το- 
νηρόν] τῶτο τσονηρόν Αττη. 1. Αὐτῃ, Ἐά, 

1, Καὶ συνώγεσιν) συναγεσιν δὲ 44. καὶ συνῆγον Ατηγ. 1. Ατηι. 
Ἑά. Οεογρ. δῖαν. ἀλλόφυλοι] οἱ αλλοφυλοι 44, ςό, 93, τού, τοϑ, 
120, 123,134. 236, 246, 247. Οοπρ]. ΑΙά. (δι. Νὶς. Αστη. 1. ΑΥὙπῖ. 
Ἑά. Οεογρ. δῖαν. τὰς ταρεμξολὼς} ῥχατηϊΐτ. εἰς δῖαν. Οἶτορ. 
αὐτῶν} αὐτων 1:8. ΑΙεχ. καὶ συνώγονἶαι} α 44. καὶ συνήγοντο 
Απῇ. σ᾿. στ. Εά. Οεογρ. δίδλν, καὶ συνάγονται--᾿ Ἰεδαίας] α ουηὶ 
Ἰπίοστηθά. 547. εἰς Σοχχὼϑ] ἐκ Σακχωθ 236. εκ Σοκχὼθ 242. 
Σοκχὼθ 19] Σογχω (ἢς ἱπῆ4) 111. Σοχχω 44, (ἢς ἰηΐα τού, 120, 
134. Αἰεχ. Ασα. Ε4.) Σοχωϑ (ῆς ροϊξε) γι. Σωκχω (ῇς ροῖϊει) 
74- Σοχωχ 82. Οχχωδ 110, 121. Σοχώχωθ (ῆς ἰηῆα) “46. 
Σοχὼ (ἢς πῆι) Οοπιρί. Σωχὼ (ῆς ἱπῆα) Ασῃι. 1. Σωχὼϑ Οεοτς. 
τῆς 5δαίας} τῆς Ἰδεμαιας 11, τωτ. κι ς8. καὶ παρεμξάλλεσιν} 
αἴς8. καὶ τοαρενέδαλον Ατη. 1. Ατη). Εά. Οεογρ. ϑίαν. παρεμ.- 
ξάλλουσιν}] ταρεμξαλεσιν (τοῦ. ἢς ἴπ οοπι. 164.) 242. παρεμ- 
δαλλεσιν-- Ἐφερμέν] παρεμξ. εἰς Αζηκα εν Αφεσδομιμι 44. ανα- 
μέσον 1} ἀνὰ το8β. ἀναμέσον Σοκχὼῶϑ, καὶ] κα 158. Σοχ- 
χῶϑ 2.1] ργαηλττ, τὰ 243. Σωκχῶϑ Οεοτρ. καὶ ἀναμέσον] 
α ἀναμέσον 71. α καὶ ϑῖαν. Οἶτοσ. ᾿Αφηκὰ] Αζυκα τοό.. ἄξη 
(80) 134- Αξικα 242. σοῦ. Ἐφερμέν] Εφερμεμ 11. ἐνσαφεσ- 
μάμ ([ο) ΧΙ. ἐν Σαφερμαιμ 29, 119, 243. εν Σεφερμαφεμ. ξ2, 92, 
236. ἐν Σεφερμαῖμ ς4γ 64. (κι. Νίς. σαφαισμαίμ (8) ςό. ἐν 

μειν 82. Σαφερμειν 93. καὶ εν Αφεσδομιμ τού. ἐνσαφερμίν (ἢς) 
1ο8, ἐν Σέφερμε 151. εν Αφεσδομιν 123. ΟΟΠΊΡ].. καὶ ἐν Αφεσδομ.- 
μιμι 134. ἐνσεφερμαείμ, (ἢς5) 144. ἐν Σαφεσξαημ, 18. ἐνσεϑὲρ- 
μαεῖμ 242. εν Σαφαρμειν 24ς. ἦν σαφαῖς μαίμ (βς) 246. ἐν Αφεο- 
λωμιμ 247. ἐν ̓ Αφεσδομμεῖν ΑἸεχ. ἐν ̓ Απεσδεμίν Αἴτῃ. 1. ἐν ̓ Απεσ- 
δομιμίν Αττα. ἘΔ. ἐν ̓ Απεζδομίν Οοαγᾳ. ἐν ̓ Αφεφδομίν 8ίαν. Οἰΐξτορ. 

11, Καὶ Σαοὺλ] Σαοὺλ δὲ δῖαν. Μοΐ. 
Ατπι. 1. Απῃ, ἘΔ.  συνάγοιἾἶα!)} συκήγοντο ΑἸ. τ. Απη. Ἐὰ, 
Οεοιῖν. ϑἴαν. συνάγονα, καὶ παρεμδάλλυσιν] συνηχϑησαν καὶ 
παρενεθαλον 10, 82, 93» 1ο8. (οπηρ. καὶ παρεμξάλλεσιν---αὐτοὶ] 
καὶ αὐτοὶ ἐν ταῖς κοιλάσιν Αττη. ἘΔ. καὶ παρενέξαλον ἐν τῇ κοιλάδι 
τερεδίνϑου Θεοτρ. δ5ϊαν. Μοῖᾳ. καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν κοιλάδα τερεξιν- 
ϑου δῖαν. Οἷἶτοσ. ἐν τῇ κοιλάδι} -Ἐ- τῆς τερεμινϑου 29. -ἰ τῶν 
((ο) τερεθδίνϑου 243. ἔν τῇ κύλαϑι (ἄς) 24ς. -Ἐ τῆς τερεδίνϑε ΑΙά, 
κοιλάδι αὐτοὶ} κοιλαδι τῆς δουος τοι καὶ τοι 19) 44) 93, τοῦ, τοϑ, 
120, 134) 1ς8, (οπ)ρί. ἤς, πῆ καὶ αὐτοι, 74. αὐτοὶ] α ΧῚ, 
5τοι 82. ᾿ὅτοι καὶ ὅτοι ΑἸά. αὐτοὶ, καὶ] καὶ 5τοι 29, ἐς, ςό, 64, 
71) 92, 110, 1239) 144) 236, 242, 243, 24ς. Οἵ, Νίς, καὶ παρα- 
τάσσονται] κα καὶ 11, 247). ΑΙοχ. καὶ παρετάσσονἧε (ἢς) 93. καὶ 
παρετάξαντο ϑῖᾶν. εἰς πόλεμον ἐξεναντίας τῶν ἀλλοφύλων] εἰς πό- 
λεμον ἐξελθεῖν πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους 8ϊλν. Οἶτορ. τῶν ἀλλοφύ- 
λων] α τῶν 11, ΧΙ, 64, 121, 1449. 1ς8, 436, 242, “46, 247. ΑΪοχ. 

ΠΙ. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι] α οἱ 11, ΧΙ, τό, 64, 121, τ44, 1:8. Αἴοχ. 
(δι. Νὶς. Ἢ παρατασσοῦαι καὶ 10, 82)93.1083. ἔξανται] ἱξᾶντο 
ΧΙ. ἄπ. 1. Απῃ. Ἑά4. Οεογρ. 8141ν. ἐνταῦϑα 1] ἐντευϑὲν 29. 
(44, 82, 93ν 1ο8. Οοπιρὶ. ἔς ἰηῆ4.) καϑ᾽ ἑαυτὰς ϑ8ϊαν. Οἴτον. 
τ καϑ' ἑαυτὰς δῖαν. Μοίᾳ. καὶ Ἰσραὴλ] καὶ ὁ Ἰσραὴλ 247. καὶ 
ἸΙσραηλῖται Θεοτα. Ἰσραὴλ δὲ δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἸΙσραὴλ---ἰνταῦ- 
Κα 25] αὶ οὐηι Ἰηϊεγπγοά, 242, 2442. ἵξαται)} ἱξᾶνται ἢ ς8. ἵξατο 
Αγ. 1. Ασπὶ. Ἐά. 81αν. ἵγαντο Οδοῦρ. ἐπὶ τοῦ ὄρους 29] ἐκ τε 
ορονς 19, 82) 93. Οορὶ. . ἐπὶ τῷ ὄρους ἔνταῦϑα 29] καϑ' ἑαντὸν 
δῖαν. Οὗτος. ἐνταῦϑα 29] ἐντευϑὲν 2Ζ4ς-.- καὶ ὃ αὐλὼν] και Ζα- 
ξουλων τού. καὶ ὁ αὐλὼν ἀναμέσον αὐτῶν] κυκλω ἀναμέσον αντῶν 
11. εἰ αὐλὼν (οκἦμπα) ἐπ πιράο ξογμσα ὅγγ. Βαι- Ηεῦγ. ὁ δὲ αὐλὼν ἣν 
ἀναμέσον αὐτῶν Οεοτρ. ὁ δὲ αὐλὼν ἀναμέσον ἣν 8ῖαν. Οἤτορ. 
μέσον] εν μεέσω 123, 242. (Αι. Νῖίς. 
αὐτῶν ἥν ϑίαν. Μοίᾳ. 

ΙΝ. δυνατὸς] ἀμεσαιος (ἀιιδ. ἀπ΄ ἀμεσσαιος) 93. πιᾶτρ. ἃ ῥεῖ πιά 
τη. δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως] ϑδυνατος εκ παῦῆϊος τε λακ τῆς 
παρατάξεως το, 82, 93, τοβ, 24ς. ἐκ τῆς παρατάξεως] αὶ τῆς 110. 
Γολιῶὼϑ] Γολιαδ (ῆς ἰηδα) 144. Γολιὰϑ---Γ 9] ὄνομα αὐτῷ Γο- 
λιᾶϑ' Γεϑίτης Οεογς. ὄνομα αὐτῷ Γολιῶϑ' ἐκ Μεγὲϑ᾽ 5[αν. Οἴἶτος. 
ὄνομα αὐτῷ Γολιὼϑ ἐκ Γἕϑ' 5Ιαν. Μοίᾳ. ὄνομα] ργαπηϊι. ἦν 93» 
χοϑ. (οπηρ. ἔκ ΓῚΘ] ἐν Γεϑ᾿ ΧΙ, ττο. λεκ 247.0. Γι ϑ] Γαιϑ 
(ῆς ἰπίτα) γ4. (144. δάζοτ, ἵ [δὰ ἴπ πιαγρ. 6) ὕψος αὐτῷ] υψος αυ- 
τω 158. (οιηρ!. ὕψος δὲ αὐτῇ Θεοτρ. ϑίαν. Οἴτορ. ὕψος αὐτῷ 

ἄνα- 
3 2 ᾿'. “Ὁ 3 ᾽ ἀναμέσον αὐτῶν} ἀναμέσον 

-σπιϑαμῆς} ὅτι τεσσάρων σηχῶν καὶ σπιϑαμῆς τὸ μῆχος εἶχεν 
Ὑπεοάογεῖ. ἴῃ Οαῖ. ΝΊς. τεσσάρων] τεντε ΧΙ, 20, ς2, ξς, τό, 71, 
92, 110, 121») 1449 158, 536, 245,243, 246. (αἴ. Νίς. ἐξ 44. γ4, 
τού, 120, 134, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. Αγπι. 1:. Αγῃι. Ἐπ, (σεογρ. δίαν. 
πήχεων] τηχὼν 82,9,.. καὶ σπιϑαμῆς] κα καὶ Οεογς. 

Υ. Καὶ σπερικεφ. ἐπὶ τῆς κεῷ. αὐτῇ] εἰ οαρῆε ἔτεα (μβεν εαρμὲ ἐὐης 
Ὗυῖρ. περικεφαλαῖᾳ]} περικεφαλαίαν 111, 44, 74, τοῦ, 120, 134. 

καὶ οἱ ἄνδρες] αοὲ 



ὠς 
πλν νοοῦν ἑξακοσίων) εξακοσιοι 111. 

ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Α, 

. ρο ͵ ἫΝ, φφ : " ᾿ - 
᾿ς 

Ἢ ΜΝ 

ὁ χοντὸς τῇ δόρατος αὐτῷ ὡσεὶ μέσαχλον ὑφαινόντων, χαὶ καὶ λόγχη αὐτῷ ἑξαχοσίωγ σίχλων σιδή-: 8. βου" χαϊ ὃ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτῇ πῤδεπορεύετο ἀὐύτϑ, 
Ἰσραὴλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
εἶμι ἀλλόφυλος, χαὶ ὑμεῖς Ἑδραῖοι τϑ Σαδλ; 

9. Καὶ ἐᾶν δυνηϑῇ “πολεμῆσαι πρός με, χαὶ ἐὰν “πατάξῃ 1ο; ἐγὼ δυγηϑῶ χαὶ πσατάξω αὐτὸν, ἔσεσϑε ἡμῖν εἰς δόλες, λοφῦλος, Ἰδὲ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν “παράταξιίν 
11. χαὶ ᾿μογομαχήσομεν ἀμφότεροι. Καὶ ἤκασε Σαδλ χαὶ πγᾶς ᾿Ισραὴλ 12: 

Ἔ χαλκὴ το, 82,93, τοϑ, χ1ς8. (ππατρ. 24.) Οοηρρὶ. περὶ κεφα- λαίαν (ς) 245. Ἔ χαλκεὴ ϑῖαν. ἐπὶ τῆς κεφαλῆς} α τῆς Ἄγη. 1. Αγ. Ε. καὶ ϑωρακα---ἰνδεδυκώς] καὶ ϑωραξ ὡς ἄλυσι- ϑωτὸς ἐν ᾧ ἐνδεδυκὼς ἣν 81αν. Οἴτορ. 
δεδυκὼς ἣν ϑίαν. Μοίᾳ. ᾿ϑώρακα] τἤογασενε (δὰ νεΓθυη : Μλίανα 2εδογῷ.) ϑδγγύ. Βαι- Ἠοῦγ. ἡ ὡλυσιδωτὸν] αλυσειδωτον 74. καὶ ὁ λοσί. ὗωτον ((ς“) 426. ἀλισιδοτὸν Οοπιρ. αὐτὸς], 44, 247. Αἴτη. 1. Ἄγπι, Ἑά. ἐνδεδυκώς] εὐδεδοικως τοῦ. ἐκδεδυκως τ44. ἐνδεδυμένος 342. καὶ ὃ ςαϑμὸς] καὶ ἣν ο σαϑμος 82, 93, τοϑ. Οομρ. πί.- τε χιλιάδες σίκλων] φαίασιο πε] "βείονμνε ϑγγτ. Βαι- ΠΠοῦσ. χιλιά- δὲς} χιλιαδὼν 44, 74, τού, 120, 123, 134. ἈΙ4. σίκλων] σικλου 342. σιτλων (ῇς νεῖ. 7.) 247. 

ΝΙ. Καὶ κνημίδες] καὶ αἱ κνήμαις αὐτῷ (Πο) το. μιδὲς ἀντου 82, 93. ΟΟτρΙ, 
καὶ αἱ χνη- 

καὶ αἱ κνίμες αὐτῷ (Πς) τοβ. κνη- μίδες} κνιμιδὲς 144, 24ς. κνημίδες χαλκαῖ ἐπὶ] ὀεγε ὄπδς ῶρεν ὅγγ. Βαι- οργ. χαλκαῖ], 324 ς; ἐπὶ] ἐπανω 29. αἱ ἐπι 93. (ὐοπιρῖ. καὶ αἱ ἐπὶ τοϑ, καὶ ἐπανω 24ζ. ἐπὶ τῶν σκελῶν] ἐπάνω τῶν σχέλων 11, ΧΙ, ςό, ὅ4, 71) 119) 1219) 144, τς, 236, 242, 243, 246,54). Αἴεχ. Οκι. Νίς. ἄναμεσον τῶν σχέλων ςς. σκελῶν] μηρὼν (υἐ νἱάεἴιγ) γ4. ἀναμέσον τῶν ὥμων αὐτῷ} ἐπάνω των ὡμὼν ἄυτου ἀγώμεσον 121. ἐπὶ τοὺς ὥμες αὐτῷ Ατία. τ. Ατηι. Ἐά, ΟΘεοτρ. ὅἴαν. ΕΣ 
ς ΨΙ. Καὶ ὃ κοντὸς---σεὶ] Καὶ 
Οἴτον. ὁ χοντὸς τὸ ξυλον το, 
»ὄντων] λα ἶε, 

ὃ χοντὸς ἐν χερσὶν αὐτῷ 8|αν. 
82, 93, 1οϑ. ὁ κοντὸς---ὗφαι- (νεῖ “ίσκῖκνι) ἴαπεσα δῆως εμέ ἐκρπσα ἐοχίογίωρ. ὅγτ, Βαι-Ηεῆσ.. ὀ κοντὸς} ογκος ΧῚ, κχονδὺς 1 58. δόρατος αὐτῷ] α αὐα τάο. ὡσεὶ μέσακλον] ὡς ἀντιον 109) 82, 93, το8. μέ- «αχλον] μεσακνον 20, ςό, 64, 71, Τῖ9, 144,243,246, μεσαντιον 44, .24,. τού, 120, 134. Οοιηρὶ. ΑἹά. βέσαυλον 123, 236,45. Οδλι. ΝΊο. να υντιον μεσαχλὼν 1.8, ὑφαινόντων] υφαινοίῆος 445 745, τοῦ, 120, ᾿ » 134, 247. ΑΙά. ΑΙεχ. ἤ λόγχη αὐτξ] ἡ ὁλχῆ ἡ ἐπ᾽ αὐτῷ (ἢς) 82. ἼΠ λόγχῃ ἡ ἐπ’ αὐτῶ Οοπιρ. αὐτῷ 297 ἐπ᾿ αὐτὼ 19. καὶ επ' αντω 93. 

“καὶ ὃ αἴρων ὅς. δὰ ἔῃ. οοπ.]} καὶ ὃ ἑπλοφόρος τρὸ αὐτῇ ἐπορεύετο Ατπι. τ. ἔς, πἰῆ ὁ ὁπλοφόρος αὐτῷ, Απη. 4. τὰ ὅπλα] τα σκευὴ 19, 108, 134. προεπορεύετο] Ὡροσεπορευέτο- ΧῚ. τοαρεπορευετο 44. ἐπορεύετο ὅν. αὐτῷ Ε- 84].} ἐμπροσϑεν 82. . αὐῇα ἐμπροσθὲν 93) 108, ΟΟΤΡΙ, 
ἄυτε 123. ἀὐτω 247. πρὸ αὐτῷ 5ϊλν. 

ΝΠ. Καὶ ἔξη] καὶ ἀνεγη 1, ς2, 92, 121, 236, 242. (δῖ. Νίς. ἮἮλϑεν ανέςη" Αττῃ. τ. Ἀπη. Εά. καὶ ἄνεβδόησεν) καὶ ἀνεξῃ γ4. καὶ εδοησεν 82, 1ο8, ΟΟΙῚρ]. , καὶ Απη. 1. Ασπη. Ἑά. εἰς τὴν] εἰς πρωτὴν 74. προς τὴν τού, 120, 134. ΑΙεχ, εἰς τὴν παράταξιν Ἰσραλλ] πρὸς τὴν παραταξιν αὖτε 44. πρὸ τῆς παρεμβολῆς Ἰσραὴλ δῖαν. παράταξιν] παραγαγην (υϊ νἱάσίγ) χἐς. Ἰσραὴλ] ΧΙ. Ρυπηῖ. τὰ 123, 236. (αῖ. Νίς. Τί ] Ἰνατι ὅᾳ, 82, 93, 1οβ, 123) 144) 236. Οοπιρί. ΑἸά, (δὲ. Νίς. ἔτι ΑΙεχ. Τί ἐκ- πορεύεσϑε} ἵνατί ἐχπορεύεσϑαι (Πς) 24... Τὶ ἐχπορεύεσϑε παρα- τάξασϑαι] ινατι παραταξασϑαι ςς. παρατάξασϑαι πολέμῳ] Τι. 247. πολέμῳ] πόλεμον ΧΙ, 64,.144,1ς8, 236, 242. (δι. ΝΙς. εἰς πολέμον 109, 44, γ4, 82, 93, τού, τοϑ, 120, 123, 134. (ομρὶ. ΔΙΑ. Απῃ. 1. Αγπ). ΕΔ. δῖαν. εν πολέμω 324ς.  ἔγώ εἰμι], εἰμι 
247. εἰμι ἀλλόφυλος] ΤΥ. Αγ). σ. γι. ΕἘά. καὶ ὑμεῖς} ὑμεῖς δὲ δῖαν. Μοίᾳ. Ἑδραῖοι] δαλοι πιᾶγρ. 243. Ἑδραῖοι τῇ Σαΐλ] Ἑραιοι καὶ Σαελ 1], Ἑδραῖοι δῶλοι τῷ Σαΐλ Ατπι. 1. Αγ. Εὰ. Οεοτρ. 'Εξραῖοι μετὰ Σαοὺλ τυροπορευόμενοι ϑἷαν. Οἴἶτορ. 
Σαϑλ) τῷ Σαδλ ΧΙ, ςς, 64, γι, (92. τηᾶγρ. δά ΐογ. δελοι) 110) 121, 144,242,243, 246. τῶν Σχουλ 20. ἡ τῷ 247. ἐχλέξασϑε] ἐκ- 

»-« 

Ἰσραὴλ σἥμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη" 
; ταῦτα, χαὶ ἐξέςησαν χαὶ ἐφοξήϑησαν σφύδοα, Καὶ ἣν [ Δαυὶδ' υἱὸς 

᾿ καὶ ἐν ϑώρακι ὡλυσιδωτῷ ἐν. 

ἐμπροσδεν᾽ 

φῷ 

του. 

πέντε χιλίάδες σίχλων χαλχῶ καὶ σιδήρα. 
χαλχῆ ἀναμέσον τῶν ὥμων αὐτῇ, Καὶ 

ΟΝ 3» 
Ξ ὁ Ά ᾿ Καὶ ἐςὴ χαὶ ἀνεξόησεν εἰς τὴν παράταξιν Τί ἐχπορεύεσϑε ππαρατάξασϑαι πολέμῳ ἐξεναντίας ἡμῶν ) οὐχ ἐγώ : 2.2 ε »ΨὮ{» ἐχλέξασϑε ἑαυτοῖς ἄνδρα, χαὶ χχαταξήτω πρός με. 

με, χαὶ ἐσόμεϑα ὑμῖν εἰς δόλες. ἐὰν δὲ 
᾿ Ν “ ε » Καὶ εἰπεν ὃ ἀλ- 

δότε μοι ἄνδρα, 
τὰ ῥήματα τοῦ ἀλλοφύλου 
ἀγϑρώπε ᾿Εφραϑαΐε" ἕτος 

Ν ἢ, ξ .Ὃ χαὶ δουλεύσετε ἡμῖν. 

λεξασϑαι 93. ἐκλέξασϑε ἑαυτοῖς ἐκλέξασϑε ὑμεῖς ὑμῖν Ατσηι, 1. Αγ. Ἐα. ἑαυτοῖς} αὐτοις 74, τού, 247. αὕτοις τ2ο. ΑἸεχ. ἑαυτὰς (Π0) 242. ἐν ἑαυτοῖς 81αν. Οἶτορ. ἄνδρα) ἄνδρα ἵνα Αγαι, τ. Αγπι. Ἐά. - χαὶ καταδήξω πρός με] ὃς καταξῇ πρός με Θεός. ἵνα καταβῇ καὶ τοολεμήσῃ μετ᾽ ἐμὰ 81ων. Οἴἶτορ. ΙΧ, αὶ ἐᾶν] και ἂν (υἱ γ᾽ εἴιγ) 226. ο καὶ . 1. Ασῃ, Ἐά, δυνηϑ}} ϑυνηται το, 82, 93» 1986. δδυνηϑῃ---σατάξῃ με] δυνηϑ. προς μὲ τε παταξαι με 44. πολεμῆσαι πρός με] προς με πολεμη- σαι 11, ΧΙ, ςς, τό, 64, 121, 1447) 1ς8, 243, 24ς, 246. ΑΙοχ. 'Οεογρ. πολεμῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ 10, 84, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Απη. σ. Αγηχ Εά, προς μὲ ἐχπολεμηῆσαι ς2, 123, 436, 242. (αἱ, ΝΊς. μετ᾽ ἐμῷ τολε- μῆσαι δ5ῖλν. τορός με--ἐσέμεϑα] πρὸς με και πολεμήσει μετ᾽ ἐμῶ, καὶ ἐῶν δυναϑῇ παρατάξαι με, ἐσόμεϑα (Πο) 247. καὶ ἰὰν πα- τάξῃ με] καὶ παταξηται 19. λιεὰν 71, 84. (οπιρί. Αππη. σ. 8ίαν. καὶ ττατάξημαι (Π) 93. καὶ πατάξαι μὲ Ατῃη. Ἑά. καὶ ἐσόμε- 5] κα καὶ 44, 84, 93, τοβ. Οοπιρ]. ΟΘέογρ. δῖαν. ἐσόμεθα ἡμεῖς Ατπι. 1. Ατῃ. Ἐά, εἰς δώλες 19] ϑῶλοι (ῆς ἰπ.8) ϑιαν. ἐγὼ] εἰ δὲ ἐγω 247. κα δὲ ΑΙεχ. 8αν. Οἴἶτορ. ΄΄ δυνηθῶ] καϊαδυνα. σευσω ἄυτὰ 10, 82, 93, το8. (οῃηρ. καὶ πατάξω αὐτὸν] πατάξαι αὐτῶν (ἢς) 247. πατάξαι αὐτὸν 8Ιλν. ἔσεσϑε] ἐσεσϑαι 93. ἔσεσϑε ἡμῖν] ἐσεσϑε ὑμεῖς ἡμῖν 247. Αἴτη. 1. 
Μοίᾳ. καὶ δελεύσετε ἡμῖν} κα 247. 
δουλευσεσϑε 246. 

Χ, Καὶ εἶπεν ὃ ἀλλόφυλος] 44. εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος] α γι. ᾿1δοὺ ἐγὼ --- ἡμέρᾳ ταύτῃ] ὠνειδὸν τὴν παραταξιν Ιὴλ εν τη ἡμέρα ταυτὴ : » Ν᾽ 9 
ΩΝ ΄ »» 24ς. ἐγὼ ὠγεὶδὲ σα} ἐγὼ εἰμι ὠνειδισα τῶι. ἐγὼ σήμερον ὠνεΐδισα δῖαν. ὠνείδισα] νξρισα, ἐξευτελισα ΤΛΑΓΡ. 243. τὴν παράταξιν ἡμέρᾳ ταύτῃ] εν Τῇ Ἡμέρᾷ ταυτῇ τὴν παράταξιν Ἰσραὴλ 546. σήμερον] λ ΧΙ, 29; ς2, ξό, 64, γ1) 85, 92, 93, τοϑ, 119) 123) 144, 158, 236, 242. (243. Βαθεῖ ἴῃ πηᾶγρ, οὐπὶ ἢρπο Σ. ἰΔληυδηι οχ ϑγη,- τηδοἢὶ νεγῇοπο.) Οομρ]. (αὶ. Νῖς. Αστη. σ. ἍἌγπ,. Ἐάα. Οεογσ. α ἢΐς δίαν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, Οδοτρ. ἐν τῇ σημε- ρίνῃ ἡμιέβῇα ϑ51αν. Οἴτορ. ἐν τῇ ταύτῃ ἡμέρᾳ, ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ὅοτε οὖν μοι 82, τοϑ. ΟὐΟμηρΙ. Ῥτϑοτηϊτῖ. λέγων δίαν. Οῇτορ. 
μοι ἄνδρα] δότε ἄνδρα ἕνα Ατηλ. σ᾿. πη. Εά. καὶ μονομιαχήσομεν ὠμφότεροι) καὶ ἐγὼ καὶ αὐτὸς. μονομαχήσομεν ἀμφότεροι. Αττη. 1. Αππι. ἘΔ. ὃς μονομαχήσῃ μόνος. Ὅεξοῖς. ὃς μονομαχήσῃ μετ᾽ ἐμὰ μόνος. δῖαν. μονομαχήσομεν] ἱβονομα χησ 
ΑΙεχ. ᾿ 

ΧΙ. Καὶ ἤκεσε] καὶ ἡκεσαν 1 ς8. Αἰεχ, ὡς ἤκασε ΑΥ̓ΤῚ. τ. Ατη. 
Ἑά. πῶς Ἰσραὴλ] πας ο λαος Ἰσραὴλ 246. τῶ βήμαϊα] - αυ- 
του 1:8. ΑἸεχ. τὸ ἀλλοφύλε] τῶν αλλοφυλων 24:ς. ταῦτα, καὶ ἐξίςησαν) κα 44. λταυτὰ 242. ΑΥΠῚ. 1. ΑΥΠῚ, 
καὶ ἐξέξησαν] α το). κα καὶ Ἄτπι. τ. Ατῃ, Ἐά. 

ΧΙ]. Καὶ ἦν] αν 44, τό, γ4, τοῦ, 107, 120, 134) 243. χαὶ εἶπεν ΑἸεχ, Καὶ ἦν ἃς. υἱχυις Δὰ ἔπ. σοι. 1.1 μδδοῖ (8 Ἂς ὅ4, 92. Καὶ ἥν Δαυ)δ---Ἰ4δα] καὶ ἠν ἄνθρωπος ἐκ Βηϑλεεμ [σϑα 247. Καὶ 
ἣν Δαυὶδ υἱὸς} Φαυϊα ἀπίεγα ἐγα ΤΟΩΣ ψυ!ρ. Καὶ ἣν Δαυὶδ υἱὸς ἀνθρώπου ᾿Εφραϑαίου] καὶ Δαυιδ νιος ανδρος Ἐφραϑαιε το, 82, 93» 108, 1ςδ. (πιρ]. καὶ Δαυιδ νιος Εφραϑαιξ ςς, ,46. Καὶ λέγει Δαυὶδ υἱὸς ἀ:δρὸς.-Ἐπραϑαίς Ατπι. τ. (Ατη. ἘΔ. Βαθδε ἰῃ ΠΊΔΓΡ. καὶ ἥν Δαυὶδ) Καὶ ἦν α:ῆο εἷς υἱὸς ἀνδρὸς ᾿Επραϑαίᾳ Οοάά. ΘΈΓΟῚΪ ΓΕῈ5. 
Καὶ ἣν Δαν: υἱξ; ἀνδοὸς ᾿Επραϑαίε Οὐάεχ Θογρϊ ππὰ5. Δαυὶδ δὲ 
Εὐπραταῖος Θεοῖς. Ὁ δὲ Δαξὶδ Ἔφραϑαῖος 8ῖαν. Οἴτορ. Ὁ ϑὲ 
Δαυὶδ Εὐφραϑαῖος 5[αν. Μοῖΐᾳ. Δαυὶδ] Δαξιδ' (ἔς ἱπτα) ς2. 
(αι. Νίς. Δαδ (ῆς ροῖεα) “6. υἱὸς ἀνθρώπου] α ἀνϑρωπα τό, 
242. Ἐφραϑαιίου) Εφρεϑαις ς2. ᾿Εφραιϑέα Ολϊ. Νίς. " ζτος ἐκ} 

ἐὰν δὲ 

Απη. Εά. Οδουρ. ϑϊδν. 
δαλεύσετε) δελευσαῖε 44. 

᾿ δότε μοι]. 
δότε 

μεν τού, 123, 1ς8. Α]ά. 

Εά. δ5[αν. Οὔἴτορ. ᾿ 



ΒΑΣΙΛΑΛΕΙΩΝ Α. 

Ὰ ὅτος 44; τ6, 246. ργαιηϊι. καὶ ς2, 82) 123) 1445 236, 242. (ες. 

Νις. Βηϑλεὲμ] Βεϑλεεμ το7. Βηθλεεμ (ἔς ἱπ4) 236. καὶ 

ὄνομα αὐτῷ} α αι 44, 2. 123. (1. Νῖς. ὀκτὼ νἱο!} ΤΥ. 247. 

Καὶ ὁ ἀνὴρ--- πρεσβύτερος] καὶ ο ἀνὴρ πρεσθυτερος ἐν ἡμέραις ΣαΒᾺ 10, 

ςς; ς6, 82, το8, 1ς8. (οπιρὶ. ὃ ἀνὴρ} κα ο ζῶ, 236, 242. ἐν 

ταῖς ἡμίρ. Σαοὺλ τρεσξύτ.} τρεσξυτερος ἐν ταις ἡμέραις Σαουλ 93. 
πρεσξυτερος καὶ εν ἡμέραις Σαϑὰ 346. ἐληλυϑὼς] ἢ ἐληλυθὼς ςς. 
ἐληλυϑὼς ἐν ἀνδράσιν] κα 247. ἐν ἀνδράσιν) ἐν ἐτεσι 19, 44, 55» 56» 
82, 93, 1ού, 107, 108, 120, 1345γ1 58, 243, 246. (οηιρί. ετεσιν 

ἔχηι, Ἰεσσαὶ] Τεσσαῖοι (ἢ) 144. αὐτὰ 247. οἱ μείζονες 

κοἱ 247. μείζονες} μίζονες (ς ἰηΐτα) 93. μείζονες 236. 
ρεὔϑησαν 2} λα 19), 44) 53» 55» ξ6, 64,) 84, 92» 93, τού, 107, 108, 
120, 123) 1347) 144, 148, 436) 242) 243) 246, 247. (ὐογηρ]. ΑἸ4. (ὐαῖ, 

Νίς. εἰς πόλεμον] εἰς τον πόλεμον 19, 44) 539) 585 ςύ, 64.» 745 82, 
92» 1ού, 107, 108, 120, 123» 1345) 144γ158, 236, 242, 243» 246, 247... 

Οοηιρί. (αὶ. Νῖς. καὶ ὄνομα---τὸν πόλεμον} αὶ οὐπιὶ Ἰητετηηεά. 445 

γ4,.107., 158, 247. ὄνομα τῶν υἱῶν} ταυτὰ τὰ ὀνομαΐα τῶν τριῶν 
νιῶν 10) 5» 82, 93. 108, ἢς, ἢπε τρίων, ζ2, ςύ, 92, 216, 242, 246. 
Οαῖ. Νίς. ονομιαῖα τῶν νιων 123. τῶν τοορευσέντων} κα 19. Ἐ- 

λιὰβ--Σαμμα] Ἑλιαξ, ο πρωτότοκος, Αμιναδαβ και Σαμα 44. ὥς; 
ἡ Σαμμᾶ, 107. 
αὐτὰ α΄. ἐξ 3..1..247. αὐτῷ 3-. εἴ 4.1 αὶ το, ζῶ, ςς, ς6, 64, 82, 
92, 935 1ο8, 123) 144) 1ς8, 236, 242, 246. (οιυρὶ. ΑἸΙά. (αἱ. ΝΙῖς. 

᾿Αμιγαδα} ᾿Αμναδὰδ 82. Σαμμα] Σαμαα 19. 52, ςς» ςὅ, 64, 
82, 925 937 108, 144) 236, 242, 246. (δῖ. Νὶς. Σαμαὰ 123. ΟΟΠΊΡΙ. 

: ϑμαα 1 8. 
ΧΙΝ. α Τοι. σοπῃ. 247. Καὶ Δαυϊδ---γεώτερος] Δαξιδ' δὲ ο 

μικρότερος τα. (αἵ. Νὶς. ἔς, πἰ Δαυιδ, 64, 92, 123. ἔς, πἰῆ Δαδ, 
144.) 236; 542. Δαξὶδ δὲ ὁ μικρώτερος Αἰά. αὐτός ἐςιν} λα'ὶ 19, 

1ο8. ἡ ἐςὶν ςς, τό, 82, 93. 158, 246. Οὐοπηρί, ὁ νεώτερος] ὁ νεω- 
τατος ςξ,) 82, 93, 1οϑ, τς8. κα ὁ 243. οἱ μείζονες] κα ο.Ε 19. αὶ 44. 
ὀπίσω Σαδλ] μετα Σαξλ 44. 

ΧΨ. Καὶ Δαυϊδ---ἀνέςρεψεν] ο δὲ Δαυιδ ἀανεξρεψε 44. 
ϑὲν καὶ ανέρρεψεν] ἀνεξρεψε καὶ ἀπηλϑὲν 247. 
πρόσωπον Σαὰλ 247. 

1:8. Οαπιρ.- ποιμαίνων] ποιμαίνειν 10, 5.5) τό, 82, 443. Οοτηρὶ. 
ποιμενειν ζοτῖ. ποιμιαινειν. τοΒ, 246. καὶ ἡν ποιμαίνων 24). αὐτ] 

Φ ο(ὁ 

απηλ- 

πὸ τὰ Σαδλ)]) ἀπὸ 

αὐτα (ῆς ἰπ {ε44.) 109, 52) 5.3» 56, 82, 1οϑ, 134) 236, 243, 246, 247. 
(οηγί. ΑἸά. (αι. Νῖς. " 

ΧΥῚ. τροηγεν] προσῆγεν 19, 55. 74, 1οὔ, τοβ, 120, 134, 1ς8, 
44). (οπιρί. τροσήει 52) 929) 123.) 1445 236, 2432. ΑἸὰ, (αι. Νίο. 
προσηγαγεν τό, 93, 246. προσείη (4ς) ὅς. χαὶ ὀψίζων) Ὀ1ς ἔςτὶ- 

δὶς 236. καὶ ἐςηλώϑη] -ἘΞεναντιον Ἰσραὴλ 19, ςς, 93, 1οθ, τ 8, 

Οοιπρὶ. Ἔ ἐνώπιον Ἰσραὴλ 44. 82, τού, 120, 134) 243. ΑΙά, -Ἐ ἐναν- 

τι Ἰσραὴλ τό, 246. τεσσεράκονἶα} τεσσαρακοιῖα ς2, ςς, τό, 64, 
82, 93. 108, 120, 342, 2.4.3) 246, 247. Οοπηρὶ. ΑἸά. (αι. Νίς. σα- 
ράκοιϊα (Ης) τιοό. τεσσερόκονα ἡμέρας] Ττ. 44. 
ΧΙ. Πρὸς Δαυὶδ] Δαυιδ τῶ υἱω αὐτὰ 10, 44, ςς, 64, 82, 92, 

τού, το, 130, 123» 1347 158, 243, 247. (μηρί. ἢς, πᾶ Δαξιδ, 
52. ΑἸά, (ας. Νίς. ἔς, πῇ Δαδ, 93) 144) 226, 242. τω Δαυιδ νιω 
αὐτε τό, 226. λαξὲ δὴ] α δὴ 44. 

ὀφὶ 55. τὸ οιφι τό, 82, 93) τοβ. (οπιρί. υφη 74, 247. ιφι τού. 

᾽ 
ξπο»". 

Ἐλιῶδ ὁ πρωτότοκος) Ἡλιαξ πρωτότοκος ξς. 

τοῦ Σαοὺλ] α τὰ 19, ςς, ςύ, 82, 93, 1οβ,͵ 

οἰφεὶ] τῶ οἶφι (ἢ) 19. οἰφι, 
44) 52.) 64) 120, 123» 1347 1445) 216, 243.) 246. ΑἸά. Οι. Νίς. τῶ. 

ΚἘ Φ, ΧΥμ, 

ἐχ Βηϑλεὲμ Ἰόδα, χαὶ Ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιεσσαὶϊ, χαὶ αὐτῷ ὀχτὼ υἱοί . καὶ ὃ ἀνὴρ ἐγ ταῖς ἡμέραις 

Σαθλ πρεσξύτερος ἐληλυϑὼς ἐν ἀνδράσιν. Καὶ ἐπορεύϑησαν ΟΡ ΓΡΕΙΡΙΘΙΟΙ οὐ ἡ μείζονες, 

ἐπορεύϑησαν ὀπίσω Σαοὺλ εἰς πόλεμον, χαὶ ὄνομὰ τῶν υἱῶν 015 ων τθ δ ΕΥΤΩΣ τον ἄσο. 

λεμον, Ἐλιὰξ ὁ πρωτότοκος αὐτῷ, χαὶ ὁ δεύτερος αὐτὰ Αμιναδαξ, χαὶ ὁ τρίτος αὐτῷ Σαμμά. 

Καὶ Δαυὶδ, αὐτός ἐξὶν ὃ γεώτερος, χαὶ οἱ τρεῖς οἱ μείζονες ἐπορεύθησαν ὑπίσω Σαάλ. Καὶ 

Δαυὶδ ἀπῆλϑεν, καὶ ἀνέσρεψεν ἀπὸ τῇ Σαὺλ, ποιμαίνων τὰ πρόδατα τῷ “πατρὸς αὐτῶ ἐν. Βηϑ'. 
λεέμ.᾽ Καὶ προῆγεν ὁ ἀλλόφυλος ὀρθρίζων χαὶ ὀψίζων, χαὶ ἐξφηλώση τεσσερᾶάχοντα ἡμέρας. 

Καὶ εἶπεν Ἰεσσαὶ πρὸς Δαυὶδ, λάξε δὴ τοῖς ἀδελφοῖς σου οἰφεὶ τῷ ἀλφίτου, χαὶ δέκα ἄρτας τό. 

τους, καὶ διάδραμε εἰς τὴν παρεμξολῆν, χαὶ δὸς τοῖς ἀδελφοῖς σου. Καὶ τὰς δέχα τρυφαλίδας 

“8 γάλακτος τάτε εἰσοίσεις τῷ χιλιάρχῳ, χαὶ τὸς ἀδελφάς σδ ἐπισχέψη εἰς εἰρήνην, καὶ ὅσα ἂν 

χρήξωσιν γνώσῃ. Καὶ Σαοὺλ αὐτὸς χαὶ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐν τῆ χοιλάδι τὴς δρυὸς -πολεμέντες 
μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. Καὶ ὥρϑρισεν Δαυὶδ τοπρωῖ, χαὶ ἄφηκεν τὰ πρόξατα φύλακι, καὶ ἔλα- 

δεν, καὶ ἀπῆλθεν χαϑᾷὰ ἐνετείλατο αὐτῷ Ἰεσσαί: χαὶ "ἦλθεν εἰς τὴν ςρογγύλωσιν χαὶ δύγαμιν 

Βκατηΐῃς τὸ 158, υι 242. -- λουρὰ 8γν. Βα Ἠεδε. πὸ ἀλφίτου} 
τϑτε 11. -Ὁ 788 το, 44, 56, 82, 93, τού, 120, .1.34, τς8, 443. 

Οοτρί. τὰ ἄλευρα ς2,) 64.) 92, 133,.1447) 26,242. (δῖ. Νίον τῷ 

ἀλφίτα τῶτο (ἢς) ςς. μγδιντῖ, τῶτα 2Φ7)7.υ καὶ δίκα] καὶ τες δικα 
10, ςς», 56, 82, 93. 1οϑ, 18, 247. ΟὐπΡΙ. καὶ τοὺς δωδικα α46. 
ἄρτας τάτες] αὶ τατας 44. (243. παρέ ἴῃ πλαγρ) καὶ διάδραμε} 
καὶ ὅραμε 2422. καὶ διαδραμε---αδελφοῖς σου] καὶ ὅραμε 8:5 τῆι 
παρεμβολὴν προς τῷ αβελφες σε τῷ, ς ς. ξύ, 82, 93, τοβ, 446. Οστηρ!. 
ῆς, πἰῇ διαδραμε, τς8. παρεμβολὴν] παραμξολὴν 236.Ἡ. καὶ δὸς 

τοῖς ἀδελφοῖς σου] χαι δὸς ὠντοις εἰς τὴν παρεμξολὴν 44. . - 
ΧΙ. Καὶ τὰς δέκα---τῷ χιλιάρχῳ) καὶ τὰς ἐτρυφαλίδας (ῆε: 

ἴοτῖε ἕ. ἰά εἰξ πέντε τρυφ.) τοῦ. γάλακτος τάτα δὸς τῷ χιλιάρχῳ 44. 
δέκα] πενῖε τού. τρυφαλίδας] γρυνφαλιδας 1Π|, 64. .. πτεμαχη 

ΤηᾶΓς. 92. τριφαλιξας 416: τρυφαλιας 247. -. γάλακτος) τυροῦ 
τρᾶτᾳ. 92. γάλακτος τότε} γώλακα ταῦτα (κ) 246. φύότε} 
ταυτας 1095) ξζ, ς6, 82, 931, 108, 1ς8. (οταρῖ.. ,«ζ2, 64, 93, 121, 
144, 236, 242. (αἴ. Νίο. εἰσοίσεις] εἰσοισὴς 1ᾳ. προσσισοις 46. 
οἰσήσεις (αἵ. Νῖς. ἐπισχέψη} ἐπισχεψει το. ἐπίσκεψαι 447) ς2, 
ὅς, 92, 1235) 144, 216, 242. Αἰά, Οαῖ. Νὶς. ἐπίσχεψε (Π0) 44... 
εἰς εἰρήνην] -ξ- καὶ το εὐσεναι αὐΐων ληψη, καὶ εἰσοίσεις μοι τὴν αγίελιαν 
αὐτῶν 1:8. καὶ ὅσᾳ ὧν] καὶ ὅσων ἰῶν 122. καὶ ὅσα ἂν χρήζω- 
σιν γνώσῃ] καὶ τὸ ἐρσεξα αὐΐων ληψη και εἰσοισεις μοι τὴν αγ[ελειαν 
αὐΐων το. ὥς, ηἰῇ τὴν «γίελιαν, τα8. καὶ τῷ ἐσαδα αὐτῶν λείψη,. 
(ἢ) και εἰσοισεις με (ςοττ. μαι) τὴν αγίελιαν αὐτῶν ςς. καὶ τὸ ἐσεο 
δα (ἔς, οὐυπι εἰο, τηαγρ. βιδλιον απορασιον) αὐτῶν ηψη. Καὶ εἰσι» 

σεις μοι τὴν αγίελιαν αὐΐων ςό. καὶ τὸ ἐσαδὰ αντωμ ληψε, καὶ εἰσόοι- 
σεις μοι τὴν αγίελιαν αὐΐων 82. ὥς, πἰῇ λχηψη, 246. καὶ τὸ ἐρσσυμα: 

αὐτῶν ληψη, και Εσοισείς μοι τὴν αγίελιαν ἄντων 93. κα 1ς58. ὅσα 

ἄν χρήζωσιν γνώσῃ) ἐρσεξῶὶ αὐτῶν λήψη Ὑπεούοτεῖ, ἰπ Οαϊ. Νίο. 

χρύζωσιν) χρηζεσι 236.Ἡ γνώση) -Ἐ καὶ τὸ σαῦδατον τπεοιῆσεις 
μετ᾽ ἐμᾷ ξῶ, 64, 92, 1235 144.» 236, 242. ΑἸή. ὦδε. Νὶς. γνωσες 

247. τος 
. ΧΙΧ. Καὶ Σαολλ] Σαδλ δὲ ς2, 64, γ4, 123, 144, 26, 542. ΑἸΆ. 

(ζεῖ. Νῖς. Καὶ Σααὺλ---ὠνὴρ] Καὶ Σαοὺλ καὶ αὐτοί. Καὶ σᾶς 

ἀνὴρ (ἢς) 19. καὶ ηλϑὲ Δαυιδ καὶ Σαουλ καὶ πᾶς ο λᾷος 247. 
Καὶ Σαοὺλ αὐτὸς} καὶ Σαδλ καὶ αὐτὸς ςς. χαι Σαξδλ καὶ ἀντοι τό, 

82) 93, 108, 1:8, 246. (πηρὶ. αὐτὰς] 44. στοᾶς ἀνὴρ Ἰσ- 
βαὴλ] πας ολᾶος ζ2, 64, 123, 144,36, 242. ΑἸά, (ατ. Νὶς. τῆς 

ἀρυὸς] τῷ ὄρνος 247. | 

. ΧΧ, ὥρϑρισεν] ορϑρισε 19, ς6. τοπρωλ] τῶ πρωΐ ς2, 64, 123, 
144. 1ς8, 242. (αἵ. Νῖς. φύλακι} ἐπὶ φυλακὴ το, τοϑ.. (ουρὶ. 
ἐπι φυλακα ςς. ἐπιφύλακι (() ς-6. ἐπι φυλᾶχι 829 1:8, 246." ἐπι φυ- 
λαχὴν 93. φύλακε (ἢς) 226. φυλακῇ 24). καϑὰ] καϑῶς ΟομπρΙ. 
ἐνετείλατο] ἐνετείλατο αὐτὸ (Π0) 120. αὐτῷ] ν 55. αὐτῷ 442. 
φςρογγύλωσι»] τπαρεμθολην 19, 5ς, δύ, 82, 93, 108, 158. μπὴν 

ς, 64, (92. τρᾶγρ. τς Ἐα.) 144) “36, 242. (δῖ. Νὶο. ςρεγγύλωσιν 
(ἃς) 247). ςρογγύλωσιν---ἶν τῷ πολέμῳ] σρογγυλωσιν καὶ εἰδὲν ἐν 
τῷ πολέμῳ (τε 415 οπ}15) 44. δύναμιν} εἰς τὴν δυνάμιν 10, ς δ, 
ξό, 82, 93,) 1οβ, τς8, τὴν δυναμιν ς2, 64. τοῦ, 120, 1235) 134) 1.44) 
436, 222,.243, 246. (οπιρὶ. ΑἸά.. (ας. Νίς. εἰδὲ τὴν δυναμιν 247. 
τὴν ἐχπορευομένην} τὴν εἰσπορευομενὴν ς2. τὴν ἐπορευομένην (0) ςς. 
εἰς τὴν τταράταξιν] εἰς τὸν τολεμον 10, ςς, τ, 82, 93, 108, 1 ς8, 246, 
247. - ἡλάλαξαν] ἡλλαξαν 93. ἡλαξαν τς8. . 3 Ἰῶε , ἐν τῷ πολέμῳ] 
1ν»"» ͵, ᾿ 
ἐπὶ τῶ τσολέμω ΟΟπΠΙμΙ. 

13. 



ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. ΧΥΎΙΙ.. 

47. ταξιν Θεδ ζῶντος : 

48. ἀνδοὶ ὃς ἄν πατάξει αὐτόν. 

“ 2 Ἂν. 7 . 3 Ὃν - δὺς 2 ἕ ",ΜΑΔἁἱἷΙ» 2 ὅς τα ας Ἧ οὐὼ 2 . 21. τὴν ἐχπορευομενην εἰς τὴν πταράταξιν, χαὶ ἠλάλαξαν ἐν τῷ πολέμῳ. Ὺ΄- ς 9 Ζ΄ ; ᾿ ἢ τι τον τ το ἼΡΡ ἐ 9 22. ραὴλ χαὶ οἱ ἀλλοφύλοι ποράταξιν ἐξεγαντίας παρατάξεως. 
.. τ ἀφ᾽ ἑαυτῇ ἐπὶ χεῖρα φύλαχος, 

23: 

24: 

ς: 

Ο 
ἠ 

! 

ἀδελφᾶς αὐτῷ εἰς εἰρήνην. 

Ν ΄ 8ϑ}Ὺνκν  ς »"»Ὃ . ἢ Ν : τον, πλδτίσει αὐτὸν ὃ βασιλεὺς πλῶτον μέγαν, χαὶ ρ ε Ἁ. 9 ρὰ ΄ ΡῚ ΄ 
φοὸ 46. τ πατρὸς αὐτῇ ποιήσει ἐλεύθερον ἐν τῷ 

᾽’΄. 3 2. »᾿» ΄ κἠχοτὰς μὲ αὐυτϑ, λεγωγ' 
ἀφελεῖ ὀνειδισμὸν ἀπὸ Ἰσραήλ ; 

πρὸς τὸς ἄνδρας, χαὶ ὠργίσϑη 

ν Γ, » κ“αϑ:ελ κ ΣΝ κε “ Ζ΄ Καὶ εἰπεν αὐτῷ ὁ λαὸς χατὰ τὸ βημα τᾶτο, λεέγων' 
ΝΜ Ξ 

᾿ ἰὴ 3 ΡῸ ρ» 3 Καὶ ἤχεσεν Ἐλιὰξ ὁ ἀδελφὸς αὐτῷ ὁ μείζων ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν 
νυμῷ ᾿Ελιὰδ ἐν τῷ Δαυὶδ καὶ εἶπεν, ἱνατὶ τοῦτο κατέξης.. 

Καὶ ““αρετάξαντο ᾿1σ- 
Καὶ ἀφῆχεν Δαυὶδ τὰ σχεύη αὖ-- ιν 4) ; 5... ὅς τ τ Ν᾿ Ν, Σ΄ Ν γᾶ! εὐρᾶμεν εἰς τὴν παράταξιν, χαὶ ἦλϑεν χαὶ ἠρώτησεν τοὺς γχγ᾽Ν »,. " ἜΝΑ ΤΡ το τς 2 2. ω ΜΝ 3 ᾿ Καὶ αὐτῷ λαλδντος μετ αὐτων, ἰδὰ ἀνὴρ ὁ μεσαῖος ἀνέξαινεν, Τ᾽-. δ ε ““ 3 τ ἢ -Ξ . ᾿Ξ ᾿λιαν ὃ Φιλιςαῖος ὄνομα αὐτῷ ἐκ Τϑ', ἐχ τῶν “παρατάξεων 7ὔ ν᾿" Νῃ, : ΄ ξ ρ΄. ; ῥήματα ταῦτα, χαὶ ἤχκεσεν Δαυίδ Καὶ πὰς ἀνὴρ Ἰσραὴλ 

ἔφυγον ἐχ προσώπου αὐτῷ. χαὶ ἐ δήϑησαν σφόδ 
25. εῷυνγ β υτδ, χαι εφοθρηϑησὰαὰ σφούρα. 3 ι ». . τῷ Α 5 ἄγδροα τὸν ἀγαξχίνοντα τϑτον, ὅτι 

τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ἐλάλησεν χατὰ 
τ ϑ ““ 3 ρο 39ϑν Ν Ν 4 ΝΗ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς τὸν ἄνδρα, χαὶ 

ὌΝ ἮῬ 2. ΧΝ 3 ΝᾺ 3. ε ζ Τ᾽ Ἧ Και εἰπεν αγὴρ Ἰσραὴλ, εἰ εωρᾶχατε τὸν 3 , ἣ ΠΥ Ν 9 7 
Ἂ Β ὀνείδισαι τὸν Ἰσραὴλ ἀνγέξη.. χαὶ ἔςαι ἀγὴρ ὃς ἂν πατάξῃ αὐ- 

Ν - ς » ΄ »...» ΝΟῸΝ » τὴν ϑυγατέρα αὑτῷ δώσει αὐτῷ, καὶ τὸν οἴχον. : Ν ἧ εἰ αν Ισραήῆλ. Καὶ εἶπεν Δαυὶδ πρὸς τὲς ἄνδρας τὰς συνε- Ν᾿ , “»΄' ἃ ᾿ ῦ 
Σ “- ἢ ποιηϑήσεται τῷ ἀνδρὶ ὃς ἂν πατάξει τὸν ἀλλόφυλον ἐχεῖνον, χαὶ [χά ΄΄ 3 7." ς 2 Ζ΄ ' ἌΣ ἰ . «.΄ῦΔ | ’ Τί τις ἀλλοφυλος ὁ απεριτιμήτος αὐτὸς, ὅτι ὠνείδισεν “αρας-- 

Ψ 7 ρ᾿ ὅτως ποιῃϑήσεται τῷ 

Ν 
ζᾶ! 2 ΧΝ ᾽΄ 9 ὦ . Ν Ὃ Ι μη 3 ΟΥΤΩΣ . 2 Σ οἵδ Ν ΄ ὡΝ ν. 

7, τιγὰ αῷῴηχας Τα μίχρα Ζρο “Τὸν εχειίγὰ εν Τὴ ἐρήημῶ ἐγὼ οἱιδχ Τὴν ὑπεῤηφαγιᾶν σου, χαὶι Τὴν 

ΧΧΙ. Καὶ παρετάξαντο Ἰσραὴλ] και παρεταξαῦο οἱ νιοι Ἰσραηλ. παραταξιν ςς, 82, τ ς8. (ἄς, ουπτ ρυιπϑεῖβ ἔργα υιοι, 93.) αρε- ταξαν]ο]} -Ἐ οἱ υιοι 10, ξό, 82, τοϑ, 246. ταρετάξαν τὸ (0) 242. ἑπαρεταξανῖο 247. καὶ οἱ ἀλλοφύλοι] , 56, 246. , οι 436. (οῃηρί. παράταξιν] παράξιν (ἢς) 19. λ 44. παρέταξαν (οιηρ!. ἐξε- 
καγτίας] ἐξ ἐναντίας το, ς2, ςς, 85, 2343. ἐκ τῆς ἐναντίας Οοπηρ. 

ΧΧΊ]. Καὶ ἀφῆκεν] αἀποϑέμενος δὲ 6, 123. ΑΙά. Καὶ ἄφηκεν--- 
αὐτῷ ἀποϑεμενος δὲ τὰ σκευὴ αὐτα 525) 92, 144) 236, 242. Οδῖ, ΝΙο. 
ἀφῆκεν} απεέϑετο 10, ξς;, τό, 93» τοϑ, τς8, 246. ἐπέϑετο (ἢς) 82. 
αὐτῷ 15] αὐταε (ἔς ἸῃΏ) τοῦ. ἀφ᾽ ἑαυτῷ] ξς. ἐφ᾽ ἑαυτα 416. ἀφ᾽ ἑαυτῷ ΑἸά. ἐπὶ χεῖρα] ἐπὶ χεέιρας 247. φύλακος] τα σκευ- 
οφυλακος 10, ξζ,) τό, 82, 93, τοϑ, ι 8, 246.. Οοιηρὶ. Ῥγθοιῖ. του 445 53) 645.106, 120, 123, 134) 144, 236, 2425) 243, 247). ΑἸά. Ὁ δῖ. Νίο. καὶ ἔδραμεν) καὶ εθραξεν 44. κα και ξ2,) 645) 92, 123, 144, 
336, 242. Αἰά. (αι, Νίς. καὶ ἐπεδραμε ξςξξ. εἰς τὴν παράταξιν] εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ εἰς τὴν παραταξιν τα τόλεμὰ 10, ξς, ςύ, 82,. 93» 108, 1ς8, 246. καὶ ἤλϑεν] , το, ςς, ξό, 85, 93, τοϑ, 1 ς8,. 
546. και ἤθελε 2. εἰς εἰρήνην} ργαηπι. τὰ 19) 55, 56, 82, 93. 
346. (οιηρ!. ῥγαπηῖ. τὸ τοϑ. ᾿ : 

ΧΧΙΠ. Καὶ αὐτῷ} α και 10, 82, 93, τοϑ, 1:8. αὐτῷ δὲ ς6. 
Καὶ αὐτα---ἰδὲ] αὐτε λαλπίῖος προς αὐτὲς. χαὶ ἰδ ς-ς, Καὶ αὐτῷ 
λαλᾶντος] λαλειίΊος δὲ αυτε 246. δὲ] ῬΓΘΕΤΗΣ τ. καὶ το, ς2, ςό, 82, 
93; 1οϑ, 123, 236, 246, 247. (οη)ρ]. Οἱ. Νίς.. ἀνὴρ] ὁ ἀνὴρ ζῶ, 
56, 82, τού, 120, 134, 236, 243, 247. Αἰά. Οδε. Νὶς, ἄνὴρ--- 

᾿ παρατάξεων} ἀνὴρ Γολιαϑ' ὁ ἀμεσαῖος (ἢς) ἀνεδαινεν ἐκ τῶν παρα- 
ταΐζεων 44. ὃ μεσαῖος} Αμεσσαιος 115, ὁ μέσσαιος το, 1τοϑ. 
μεσηλιξ ς2, 64, 92, 144, 242} ὁ ἀμέσαιος ςς. ὁ ὥμεσσαιος ςό, 93, 
106, 120, 134, 243, 246. ΑἸά. ὁ ὥμασσαιος 82. ὁ ἄνεσσαιος 1 ς8, 
ὁ Μεσήλιξ Οᾳι. Νίς. ὁ μεσαῖος ἀνέξαινε] μεσὴλ ἐξανέδαινε (ἢς) 
236. ἀμισαῖος ἀνηλϑεν Οὐοάεχ ϑεγρὶϊ ππαϑ. Γολιαϑ---ἰκ ΓῚϑ] 
ὀνομῶ αὐτὼ Γολιαδ ο Φιλιςαιος 10, τοϑ. Οομρὶ. ἔς, ηἰῆ ὃ Φυλιςαίος, 
58,246. ἔς, πιῇ ο Φυλιςιαιος, ςό, 82, 93, 1 ς8. ὁ Φιλιςαῖος] ὁ 
Φιλισίαιος ς2. ο Φυλιριαιος 64. τοῦ, 120, 134) 14473236,242,243. 
ΔΙΑ. ας. Νίς. ο Φυλιξαιος 123. ο Φιληςιναιος 247. ἐκ ΓΙΞ] 
λ 346. λεκ 247. τῶν τυαρατάξεων] της 'τσαραταξεως 19, ςξ, τό, 
82, 93ν 1ς8, 246. (ὐσοπιρ!]. Ὀἷ5 {ογῖδις το. κατὰ ῥήματα ταῦτα--- 
ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἴῃ οοπι. ἴεη.] κατὰ τὰ ῥήμαϊα ταῦτα. Καὶ ἤκεσεν ὠνὴρ, 
χαὶ πᾶς ἀνὴρ ̓ Ισραὴλ (ἢ) 243. βήματα ] ργϑγηΐτ. τὰ 10, 44, ς2, 
ςξ) ςό, 64, 82, 92, 93, τοῦ, τοϑ, 120, 123, 134) 1ς8, 216, χ46, 2.47. 
ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸά4. (αι. Νοσὄ. ταῦτα] αὑτὰ 5447. Δαυὶδ] Σαὲλ 93. 
ΧΧΙΝ. Καὶ πᾶς ἀνὴρ] α ἄνηρ 10. σᾶς ἀνὴρ---ἰδεῖν} πᾶς ἀνὴρ 

ἸΙσρχήλ' καὶ ἐν τῷ ἰδεῖν (6) το, ςς) τό, 82. ἀνὴρ Ἰσραὴλ] α Ισ- 
ρββηλ242. ἐν τῷ ἰδεῖν} ργαβηῖττ, καὶ 93, τοϑ, τς8, ἰδεῖν] εἰδεὶ 
247. αὐτὲ(], ς2, 216, 242. (Δι. Νίς. καὶ ἔφυγον---σφόδρα] 
ἐφεδηϑησαν σφοδρα καὶ ἐφυγον ἐκ πρόσωπα αὖὐτξ το, ςς, 82, 93» ιοϑ. 
(οπιρὶ. ἔς, πἰῆ απὸ προσωπὲ, τό, 246. ἧς, πἰῇ καὶ ἐφοξηϑησαν, 
1ς8. ἐκ τοροσώπε] απο τροσωπε ξ2, 6.4, 02, 123) 144.) 236, 242. 
ΑἸά. (δι. Νις. 

ΧΧΝ. ἀνὴρ Ἰσραὴλ] ἀνὴρ εξ Ἰσραὴλ το, ἐς, τό, 82, 93, τοϑ, 
νοι. 11. 

τ 58. (οί. ἑωράκατε] ἑορώκατε (ἢ) 124, τὸν ἄνδρα] α ξς. 
τὸν ἀναξαίνοντα τοῦτον] τουτὸν τὸν αναξαινοία 44) 246. τατον ανα- 
δαινοντα 1ς8. κα τὸν 247. ὀνείδισαι] ονειδισεν 111. ὀνείδιτα (ας) 
19. ονείδησαι ςς. εἰς τὸ ονειδισαι ξύό, 246. εἰς ονέιδησαι (ῆς) 82. 
εἰς ὀνειδίσαι 93) 158. ωὠνειδισε 247. αἰνέξη] αναξη 93. αναζαινες 
1ξ8. . 247. ἀνὴρ 29} ὁ ἀνηρ 19, 5. 5, 56, 82, 93, τοϑ, 123) 1τ{8, ,46, 247. ΑἸά4. (δὲ. Νίς. ὃς ἄν] ος ἐαν 93. κα (αδάϊε, ἴωρεγ 11π.} 1.34. 
πατάξῃ} παταξει 54. τλουτίσει} πλετιει το, ςς, 56, 82, 93, 
1οϑ, 1ς8, 246. (ὐοπηρὶ. πλεβτήσει 416. τολοῦτον μέγαν] πλουτω 
μεγάλω 19, ςξς, τύ, 82, 93, τοβ, 1 ς8, 246. (οιπρρὶ. μέγα 44. 
μέγαν] μεγα 14. αὐτῷ 1] αὐτα (ῆς ἴη) ξ2)82. ποιήσει] 
ΡΓΘπ τ, καὶ ς2. ἐλεύθερον] ἐλευϑεριὰν 247. ἐν τῷ Ἰσραήλ] 
λα 55. ατῷ 82. Οοπὶ. ᾿ ᾿ 

ΧΧΥῚ.. ἄνδρα ς---ἢ ποιηθήσεται] ανδοας τατδο' τὶ ποιηϑησεται 
44. τοὺς συνερηκότας]} τας παρεγωτας τοβ. τοὺς συνεξῶτας ΟΔῖ, 
Νῖς. - συνεςηκότας μετ᾽ αὐτξ] ταρεσώτας αὐτῶ 10, ξς, ςό, 82, 93. 
συνεφωτας μεδ᾽ ἕαντε ς2, 144. παρεγοτας αὐτω ις8. συνεξωτας 
μεϑ'᾽ αὐτῇ 236. προεξωτας αντω 246. μετ᾽ αὐτξ} μεϑ' ἕαυτα 242. 
αντῶ 347. (οηφι. ἢ ποιηϑήσεται] τι ποιηϑησεται 19». 52, ἐξ, 
6, 64, 82, 92, 1οϑ, 126, 123, 134) 236,2.43, 246. (οπηρὶ. ΑΙά4. (δε. 
Νίς. τι ποιῆσεται 93,247. τι ποιήσετε 18, ὃς ἂν] ος ἐαν 1 48. 
πατάξει) παταξὴ 19, 44, ξ3, ξς, ζό, 64, 82, 93, τού, τοβ, 120, 
123, 134, 144, τς8, 230, 242, 543, 2.6. (ομρὶ. ΑΙά. δε. Νὶς. 
καὶ ἀφελεῖ } καὶ αφελὴ ς2, ςς, ςό, 93» 108, 120, 123, 134. 144..1 8, 
226, 242, 243. (Οπηρ!. τ. Νίς.: ὀνειδισμὸν] ονειδοὸς 19, ἐς, ξό, 
82, 1τοϑ, 18, 246. (πρὶ. ὄνιδος (ῃ.) 9. ὅτι ι“--αὐτὸς]} οτι 
τις ο ἀπεριτμηῆτος ἔτος ο αλλοφυλος 24). ὅτι τ" -ὠνείδισεν] ὕτι τίς 
ἔξιν ὁ ἀπερίτμητος οὗτος ὃν ὀνείδισε (ἢ) 19. τίς ἀλλόφυλος] τις ο 
αλλοφυλος 445) 2, 64, τού, 120, 123) 134) 144, 236, 242, 243. ΑΙά4. 
(λι. Νῖς. τις ἐςὶν ἀλλοφυλος ξς, τς8. τις ἐςῖιν ὃ αλλοφυλος ςό, 82, 
93» 1τοβ, 246. (οηρΡί. ὁ ἀπερίτμητος αὐτὸς] ο ἀπεριτμήτος ἔτος 
ζ2, ξξ, σύ, 93, τού, τοϑ, 120, 134) 1 ς8, 236, 243, 246. (πρὶ. ΑἹά. 
(ας. ΝΙς. κα αυτος 82. αὐτὸς] 5στῶς 242. ὅτι ὠνείδισεν ος ὀνει- 
δησεν ςς. ος ὠνειδισε τό, 82, τοϑ, τς8, 246. (οπλρὶ. ὃς ὠνιδ' (ῆς) 
93. οτι ονειδισε 216, 247. 
ἼΧΧΨΙΙ, Καὶ εἶπεν) καὶ εἶπαν 446. κατὰ τὸ ῥῆμα τῶτο] καϊα 

τὰ ρημαῖα ταυτα 2427. κατὰ τὸ ῥῆμα τῶτο, λέγων]. 44. λέ- 
γων]} λεγοντὲς 134. λέγων' ἅτως] λέγοντες, ατω 74.) τού, 120, 243. 
ὅτως ποιηϑήσεται) βτω ποιηϑησεται 44) 52) τύ, 144) 236, 2.42, 247. 
σαι. Νῖς. ὃς ἄν πατάξει) ος εαν παταξὴ το, 93, τοβ, ι ς8, 
πατάξει] τταταξη 44, ς2, ςς, τύ, 64, 82, 120, 123» 134. 144) 236, 
242, 243, 246. (ὐοιηρὶ. ΑἸκ. (τ. Νίο. 
ΧΧΨΠΙ. ᾿Ἐλιὰθ 15] Ἠλιαξ (ἢς ἰηἴτ8) ςς. ὁ μείζων] αὖτε 

44. ὃ μίζων (Π6) 91. ὠργίσϑη] οργισϑη 10, 5ς,)247. ϑυμῷ] 
λξς. ἰἘλιαδ 2] Ἐλιᾶς 436. ἐν τῷ Δαυὶδ) α 44. ἱνατὶ]} ἵνα 
τί (ἔς) 19, ς2, ςό, 82, 236, 241. τοῦτο] ταυτὰ 236. κατέξης] 
καταξῆς (ἢ) ςς. ἀφῆκας] αφηκες ςῦ, 93. τπρόθατα] τροξα- 
τια ςζύό,82. τρόδατα ἐκεῖνα] εκεινα τροξατῖα 93. ὑπερηφα-. 
»(αν} υπεριφανιαν 19, 93. ΑΙ4, ὑπερηφάνειαν -6. {ἥῆς καοδίας σα 

ΑΥ̓ ' 



ΝΣ 

ΒΑΞΙΛΕΊΤΩΝ Α: 

ρ ᾿ ᾿ ΄ ἰδέ ΓΝ Ὰ, - Ζ..: Ἴ ’ Ἶ 

χαχίαν τῆς καρδίας σα, ὅτι ἕνεχεν τῷ ἰδεῖν τὸν πσόλεμον χατέδης. 
“Ὸ) 29 "“᾿ ρ. 9 ᾿ . }3.2 ΕΣ 5 ν.»Ὁ 3 3 ΄ εἐ»,Ἅἴ ' Ν ΨῬ ΝΙΝ "5" 

γυν ὄχι ἑημά ἐς): Καὶ ἐπέςρεψεν ΄τὰρ αὐτξ εἰς ἐναντίον ετερδ, χαὶ εἰπεὲν χατὰ τὸ ῥημα 530. 
»" . 9 Ζ΄ 2. “ο΄ς Ν .Ν .ὦ ρ Ω 

τοῦτο' χαὶ ἀπεχρίϑη αὐτῷ ὁ λαὸς χατὰ τὸ ῥημὰ τ παρῶτξ. Καὶ ἠχέσϑησαν οἱ λόγαι ἃς ἐλά- 951. 
λησεν Δαυὶδ, χαὶ ἀνηγγέλησαν ὀπίσω Σαΐόλ. Καὶ παρέλαδεν αὐτόν] Καὶ εἶπε Δαυὶδ περὸς ... 

Σαδλ, Μὴ δὴ συμπεσέτω καρδία τῇ χυρία μου ἐπ᾿ αὐτόν' ὁ δϑλός σου πορεύσεται χαὶ ππολεμή- 

δει μετὰ τῇ ἀλλοφύλε τῶότε. Καὶ εἶπε Σὰδλ πρὸς τὸν Δαυὶδ, Οὐ μὴ δυνήση πορευθῆναι πρὸς 33. 

τὸν ἀλλόφυλον τῇ πολεμεῖν μετ᾽ αὐτῷ, ὅτι πσαιδάριον εἶ σὺ, χαὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιςὴς ἐχ νεότη- 
ΡῚ ρὸ 

τος αὔτ. 
- Ν ΄ ν εἷὦ, 2 οι Ν » 2 ,» 

Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Σαδλ, Ποιμαίνων ἦν ὁ δαλός σου τῷ πατρὶ αὐτῇ ἐν τῷ πποιμ- 34. 
6 3, Ν ᾽’ ΄ 9 ἰφὰ 9 ν͵ςΣ | 

νίῳ" χαὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων, χαὶ ἡ ἄρκος, χαὶ ἐλάμξανε πρόδατον ἐκ τῆς ἀγέλης, Καὶ ἐξεπο.-. 31. 
᾿ πε Ν : ΄ 3 ρ» ΄ 9 Φὸ ν᾿ 9. 2 Ζ΄ 

ρευόμην ὀπίσω αὐτϑ χαὶ ἐπάταξα αὐτὸν, χαὶ ἐξέσπασα ἐχ τῇ ςόματος αὐτϑ' χαὶ εἰ ἐπανίςατο 
»“ ᾿ ἮΝ ΟΝ 3 ΄ ,2..2 .“. ν ΄ 

ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ ἐχράτησα τῇ φάρυγίος αὖτ, χαὶ ἐπάταξα, χἀὶ ἐϑανάτωσα αὐτόν, Καὶ τὸν λέοντα 

ἜἝ χαι τὴν τανερημαν σου ζ2, 123) 236. (αἱ. Νῖς. ἕνεκεν ἕνεκε 

((ς) τ44ᾳ. τῇ ἰδεῖν] τὰ εἰδειν ςς,) 242. τῇ ἰδεῖν τὸν τόλεμον] τῷ 
πελεμῆσαι (Π0) πηάγρ. τοϑ. 

ΧΧΧ. , Τοῖ. οοπὶ. 44. Καὶ ἐπέςρεψεν] και αἀπέςρεψε 120, 
134) 243. ΑΙά. Καὶ ἐπέςρεψεν---τὸ ῥῆμα τῆτο] καὶ ἀπερρεψεν 
απ αὐτοῦ εἰς μέρος ετέρον καὶ͵ εἰπὲν οὑὐτῶς 10) 5 ζ) 82, 93» 108. 

Οομρὶ. Καὶ ἐπέρρεψεν παρ᾽ αὐτῇ} καὶ ἀπεςρεψεν ἀπ᾿ αὐτου 
ξ2, τό, 92,9 123») 144, 118, 236, 2425 246. (δῖ. Νῖς. ἐναντίον 
ἑτέρου] τοπὸν ἐτερον 52) 645) 92, 1445) 236, 242. Τα. Νίο. μερος ετε: 
ρὸν τό, 2460. καὶ εἶπεν---τὰῷ τρώτα] κα οὔτι ἐπίοπιε, ςό, 246. 
καὶ εἶπεν κατὰ τὸ ῥῆμα τῶτο] καὶ εἶπεν ἀτως 18... ἀπεκρίθη] 
αἀπεχριϑησᾶν 10, ς 5) 82, 93) 1ο8, 1ς8. Οοπηρί. απεκχρινᾶτο 52, 64) 

436. (δ. Νίς. αὐτῷ] α ς2, 64, 436. (κι. Νίο. ὁ λαὸς] κα 10, 
ςς, 825). 93, 1ο8, 18, (Πηρ!. τῇ τρώτε!] τὸ προτερον το, ςς, 82, 
937 1ο8. (ὐοιηρί. τὸ πρώτερον 1 ς8. 

ΧΧΧΙ. οἱ λόγοι---Δαυ!δὴ οἱ λογοι Δαυιδ ες ἐλάλησε 10, ἐς, τό, 
82, 1τοβ, 1ς8, 246. Οοηηρὶ. ἔς, πἰᾶ ἐλάλησαν, 924. ὃς ἐλάλησεν] 
Ῥταταϊτξ. «τοὶ 24)η. χαὶ ὠνηγγέλησαν] καὶ ανηγίειλαν 19. και 
ανηγίελη ς3, 64, 92) 1235) 144, 244. ΑΙά. (αἴ. Νίς. καὶ αναγίελη- 
σαν ξς. (ιοϑ. ἀμ}. 4π ανηγίελησαν.) ἀνηγγέλησαν---αὐτόν] ἀνηγ- 
γελη ἐνώπιον Σαὲλ καὶ ἀνήγαγεν αὐἷον προς Σαδλ 44. ἀνηγγέλη- 
σαν] απηγίελη 23236.ΌῪὖὁ ὀπίσω ΣαΞλ] ενωπιον ΣαΞλ 10, ξ2, ςς; ες, 
64, 82, 92, τού, τοϑ, 120, 123,) 134) 144. 18, 416, 242, 443, 246, 

247. Οὐπιρὶ. ΑἸά. Οϊ. Νίς. ενᾶντιον Σαδλ 93. Καὶ παρέλαξεν 
αὐτόν] , 19. τοϑ, 542. Οοπηρί. καὶ παρελαξον αὐῇον και εἰσήγαγον 
εἰς Σαδλ ς2. ἔς, ἢ προς Σαδβλ, ςς, ςό, 64, 82, 92, τού, 144, 1 ς8, 
236, 546. (αἱ. ΝΙς. καὶ παρελαῦον αντον και εἰσηγάγον αὐτὸν ωρος 

Σαδὰλ 93» 120,9 1237) 134, 243. ΑἰΙά. χαὶι παρεςησὰν αὐτὸν ἐνώπιον 
Σαξλ 247. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ εἶπε], καὶ ΑΙά. Μὴ δὴ] α δὲ το, 82, 93, τοβ, 
123, 158, 24ς, 247. (οπρί. Αγ, 1. Ατγπι, Ἐά. (ὕθοσρ. ϑ1αν. μηδὴ 
(ἢς) τιοό. Μη δὴ---ἀλλοφύλε τάτε)Ῥ ποη δογγμαὶ κὸν Τορεὶμὶ ππεὶ : 
40 ἰδο εἰ βαρπαδο ἠμὶς ΑἸΠ]ορήγίο. Αυξκ. 1,. ἀε Ῥτοιη μι Μὴ δὴ συμ.- 
πεσέτω--ἔπ᾽ αὐτόν] ποη εοποὶ δὲ ἡκης δὸγ Τοπιϊπὶ »μρεν ἐμαὶ ὅγύ. Βαῖ- 
Ηεθτ. συμπεσέτω καρδία} συμπεσατω ἡ καρδια ΧῚ, 244. καρ- 
δια} ἡ καρδια 10, 29, 44, 64, 71, 74, 82, 92, τού, 110) 120, 123, 
1347) 1445 158, 226, 242, 24τ,), 246, 247. (οιῃρί. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδῖ. 
Νιῖςε. τὸ κυρίατ-δῆλός σ5} τὰ κυριε μ᾽ τῦρος αὖον ο δελος σε 92. 
τῷ κυρία μἘ} τῷ κυρίῳ μου ϑῖαν. ἐπ᾿ αὐτόν] προς αὐον 64, 123, 
256, 24ς. ΑἸά. (αἵ, Νίς. εἰς αὐτὸν 246. ἐφ᾽ αὐτόν ΑτἸτη. 1. Αγ. 
Εά. περὶ τάτε δῖαν. ὁ δδλος] ργαπιτί. οτι 82, 93, τοϑ, 18, 246. 
ὅτι δῶλος (οπρ. ὁ δβλός σου πορεύσεται] πορεύσεται ὃ δελός σου 
Οέογς. ἧς, ργαιο καὶ, δῖαν. Οἷἶτορ. πορεύσεται καὶ πολεμή- 
σε} πορεύεται καὶ πολεμισ εἰ τοῦ. καὶ πολεμήσει) τ πολεμῆσαι 
123. τάτχ] α Οεογρ. 

. ΧΧΧΠΙ. τρὸς τὸν Δαν! δ] κα τὸν 11, ΧΙ, 74, τού, τοϑ, 134, 436, 
5344, 346,247. (πρὶ. ΑἸεχ. δῖ. Νίσου α 44,71. Οὐ μὴ ϑυνή- 
σἩ} τλὴν οὐ δυνήσῃ Ατηι. 1. Ατηγ. Ἑά. μὴ δῖαν. οὐ μὴ δυνήσῃ 
πτμετ᾽ αὐτῷ} Νοη ροίες γε αὐ “Πορήγίανα,, εἰ ριρπαγε σεπε ἐο Αὐλθγ. 
δυνήσῃ] δυνη 11, ΧΙ, 29, ςς, ςό, 64; 110) 144) 244, 24ς. (δῖ. Νίς. 
δυνηϑὴς 71) 12τ. δυνηϑήσηῃ ΑἸεχ. δυνήση---εἶ σὺ] δυνηση πολε- 
μῆσαι προς αὖον οτι παιδιον συ εἶ 44. δυνη πολεμῆσαι μετ᾽ αὖτε. 
οτι παιδιον εἶ συ 246.τὉὸοι «τορευϑῆναι] , το. πρὸς τὸν ἀλλόφυ- 
λον] - τατον ΧΙ, το, 82, 93, 108, 121,1 ς8. Οὐπηρὶ. 814ν. τωρὸς 
τὸν ἀλλόφυλον τῷ πολεμεῖν μετ᾽ αὐτῷ] τῷ πολεμεῖν μετὰ τὰ ἀλ- 
λοφύλου Αττη. τ. Απη. Ε΄. τῷ τοολεμεῖν} πολεμῆσαι ΧΙ. 71, 
καὶ “πολεμεῖν δῖαν. Οἴἶτος. τόοολεμεὶν] πολεμῆσαι 10, 29, ς τ, τό, 

(δή, 82, 93, 1ο8, 119, 144. 1ς8, 4236, 242, 243, 244, 24ς. Οομπηρὶ. 
ΑἸά. (δὲ. Νίς. μετ᾽ αὐτῷ} προς αὐτὸν 10, 74.) 84, τού, το, 120, 
134. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ὅτι παιδάριον] οτι παιδιον 74, τ20, 134, 244. 
Αἰεχ. ὅτι παιδάριον εἴ σὺ] οτι συ παιδάριον εἶ 82, 93, τοϑ, 1 ς8, 
Οὐοπλρὶ. Απη. τ. πη. Ἐά. Οεοῦρ. δ᾽αν. φμοπίαρε ἐμ ρκε δ; ΑΤΑΒΥ, 
εἶ σὺ] α εἰ 24ς. 
δίαν. Μοίᾳ. καὶ αὐτὸς δις. ὦ ἢπ. ςοπι.} εἰ ἐϊε οἷν δεϊϊαιον ε α 
7ενεμμμῖς μα. ταῦτ. ἀνὴρ] ἀνὴρ ἐς! 935, 1ο8. ΟΟΠΙΡΙ. πολε- 
μεςὴς]} “Ἔ εσὶν τς8. Οεογρ. δίαν. αὐτῶ] αὐτῷ (ᾶς ἴῃ ςοῃ,. [6η.) 
τς8. ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙΝ, Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Σαὲλ] καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ Σαὲλ 
(ἄκασον ῥήματα τῷ δέλᾳ σε) ἢς, ΟΘεοτρ. 
ῥημάτα τῇ δέλᾳ σε δῖαν. Οἶτορ. Προιμαίνων ἦν ὁ δᾶλός σε] ἐποί-. 
μᾶινεν ὁ ὅδλός σε Αττη. 1. Αγῃ. Ἐά4. ὅτε ἐποίμαινεν ὁ δλός σε Οεογς. 
81αν. Μοίᾳ. ὅτε ἐποίμαινον ἐγὼ δῖαν. Οἴτορ. φΦ Ἁ Ἵ «ὁ. 

τῷ πᾶτρι αὐτῷ ἐν 
9“ ᾽ 

τῷ τοιμνίῳ] ἐν τῷ ποιμνίῳ τῷ πᾶτρι αὐτὸ 82, 93, τοϑ, 1:8. Οσοπρὶ: 
τὸ ποίμνιον τΒ πατρὸς αὐτῇΉ Ατπι. τ. Ασηι. ΕΔ, το ποίμνια τῷ πατρός 
μου Οεοῦρ. τῇ πατρός με τὰ ποίμνια ϑ[ᾶν. Οὔἴτοσ. τ πατρὸς αὖ- 
τῷ τὸ ποίμνιον 8ῖαν. Μοίᾳᾷ. τυατρὶ αὐτῷ] πατρι αὐτῶ 24... ἐν 
τῷ ποιμνίῳ] αὶ ἐν τῳ ΧΙ. καὶ ὅταν ἤρχετο) καὶ ΟΤ᾽ ἂν ἐρΧΕτΟ 144. 
ὁ λίων καὶ ἡ ἄρκος] λέων ἢ ἄρκος 82, τοϑ, 1.8. λίων ἡ ἄρκος 93. 
λίων ἢ ἄρκτος Οοπηρ. καὶ ἡ ἄρκος] ἢ ἡ ἄρκος Ατηῃ. τ. Αση. Ἐά: 
δίαν. Μοίᾳβ. ἄρκος] ἀρχτος (29, 74, 120, 121. εἴ νἱἀείων.) 110. 
ΑΙ4, ἄρκ.. ος (ῆς, εταίο τ) 144. καὶ ἐλάμξανε] καὶ ἐλαμξῶνον 
24ς. ΑΙά., τορόξδατον] τροδατον ἕν 64, 144. (242. Πιρετίοτρίο ἃ τη, 
τες. νοἱυἱς ἕνα.) ΑἸΔά. πρρόδατον ἐκ τῆς ὠγέλης] νέον πρόξατον ἐκ 
τῆς ἀγέλης ἐκεῖϑεν ΑΥτη. 1. ἢς, ἤπε γέον, Ατηχ. Ἐά. ἐκ τῆς ὠγίλης 
.Ψ - ΄, , ῳ 3. τὸ ὧν [4 τὸ πατρός με πρόξαῖον ἕν Οεοτρ. ἀπὸ τῶν ποιμνίων πρόδαϊον ἕν ϑαν. 

5. πὸ τῷ ποιμνίᾳ πρόξατον ἕνα δῖαν. Μοίᾳ. ᾿ 

καὶ αὐτὸς} αὐτὸς δὲ 82, 935) 108, 1ς8. ΟὈπρΙ.᾿ 

πρὸς Σαοὺλ] -ἰ- ὥκασον. 

26. 

ΧΧΧΨ. Καὶ ἐξεπορευόμην] α καὶ 44. Ατπν. τ. Αττη. ἘΔ, θοῦρος 
Καὶ ἐξεπορευόμην---ἐπανίςατο] καὶ ἐξερχομην κατοπισϑὲν αὐτῷ καὶ ἐν 
ἐπανιξάτο 10. Καὶ ἔξεπορ. ὁπ. αὐτὉ] εἐγω ἐξηρχομην κατοπισϑεν 
αὐτῶν 82. καὶ εξηρχομὴν κατοπισϑὲν αντα 93) 1οϑ, 1τς8. (οπῃρ!. 
καὶ ἐγὼ ὀπίσω αὐτῷ ἐξεπορευόμην 8ῖλν. ἐπάταξα τ] ἐπαΐασσον 82, 
93. (18. ἢς ἰπτ4.} (οπιρὶ. ἐπάτασσαν (υἱ νἱἀείιτ) τοϑ. αὐτὸν] 
α 108. ἐξέσπασα] εξεσπων 82, 93, 247. Οοπιρ!. ἐξείπων (Π0) 
1ο8. εξεσπαον τς8. εἐξηρπασα 24ς. ἐκ τῷ σόματος] ἀπὸ τὰ ςο- 
μαῖος 4. κόματος αὐτῷΞ α αὖτε ττο. Ἐ τὸ λελημμένον ϑἷαν, 
Οἴἶτος. -Ἐ ἰἸάσπι ἰηίεῦ ὕποοβ, φαοά ἀεῆξ ἴῃ ΕΠ. Ἀοπηαηα, δαν. Μοίᾳ. 
καὶ εἰ ἐπανίςατο] κα εἰ 44) 71, 24). καὶ ἐκράτησα} α καὶ 44) τοῦ, 
ΑΙά. Αγ. σ. Αγ. Ἑά. Οεοζς. ἐκρατεν 82, 03, 1ο8. (πρὶ. κὰε 
ἐχρατδν 1.8. χρατήσας δῖἀν. καὶ ἐκρώτησα---καὶ ἐϑανάτωσα αὐ- 
τόν] ἀρργελεπαῖϊ ρμλμαν ἐὐμς εἰ δένεμ εἰ ἐμμεγξεςὶ ἐιπι. δγύ. Βατ- Ηςδγ, 
τοὺ φάρυγίος} της φαρυγίος 44, τοό. ΑΙεκ. φαρυγίος} τσωγωνος: 
243. φαριγίος (οηρρι. καὶ ἐπάταξα 21 ,, 247. κ καὶ δῖαν. 
Μοίᾳ. καὶ ἐπάταξα 2“. ὅς. αἀ ἤῃ. σοῃ).}] α 44- καὶ ἐπατασσον 
αὐΐον, καὶ ἐϑαναταν αὐτον. 82, 93. Οοπιρί. ὥς, ἥπε τ΄. ἄντον, τοϑ. 
ἐϑθανάῴτωσα ] εϑανατωσαν τ44. εϑανατεν 1.3. ἐϑανάτωσα αὐτόν] 
Ἔ ὁ δαλός σα δῖαν. Οἴτζορ. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ τὸν λέοντα ] α καὶ Ατη). τ. Ατηη. Ἐά4. 
λέοντα---ὁ δῆλός σου] καὶ τὴν ἀρκὸν ετυπῆεν ο δαλος σου, καὶ τὸν λεοντα: 
1, ὅ4, τὯ21, 144) 236, 242, 544. (1. Νῖς. ὥς, πἰ ἢ ἄρκτον, 110. 
Ετ ἰοπεπὶ εἰ τη οσεί δὲ γεγοις ἐμες Αὐξι, 1,. ἀδ Ῥγοπιὶ δεονιόνε δὶ 
πυίαμε βένονῖε {γυμς Ἱπερ ὅγτύ. Βατ- Ἐεῦγ. Εἐϑ8δν. Οἴτορ. Καὶ 
τὸν λέοντα καὶ τὴν ἄρκον)] καὶ λεοντὰ καὶ ἄρκτὸν 44. τὴν ἄρκον} 
τὴν ἄρκτον Οοπιρί. ΑἸά. Αγπι. τ. Ασγῃ. Ἐά, ἔτυπῆεν] ετυπῖον 247: 
καὶ ἔςα!]) καὶ εξὶν 2Δ4ς. καὶ ἐὰν ἔγαι 8ϊαν. Οἴτος. καὶ ἔςαι---ἶν 

εἰ τὰ 
Και τὸν 

πὸ ὥς. ΧΟ 
Ν . “ » 

Καὶ εἶπεν Δαυὶδ, τί ἐποίησα 20. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α.. 

σομᾶι χαὶ “σατάξω αὐτὸν, χαὶ ἀφελῶ σήμερον ὄνειδος ἐξ Ἰσραήλ; διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος ὅτος,) ὃς ὠγείδισε παράταξιν Θεξ ζῶντος ; Κύριος ὃς ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τῇ λέοντος χαὶ ἐχ χαιρὸς τῆς ἄρχτε, αὐτὸς ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸς τῷ ἀλλοφύλε τῷ ̓ ἀπεριτμήτα τότϑ' χαὶ εἶπε Σαὲλ πρὸς Δαυΐδ, Πορεύου, χαὶ ἔςαι Κύριος μετὰ σξ, Καὶ ἐνέδυσε Σαὲλ τὸν Δαυὶδ μανδύαν, χαὶ τὴν 

37 Φ 

48 

39 ἢ κ,-- '- Θ ̓  τωι ἕ ὡς δὲ "ἝὋ- ἃς ΚΟΥ ν- τ “, Ξ, ̓Ξ: ἃς (Ὼ ὍΘ δὲ ξ ἘΝ δ ἀξ ΠΣ κα Ἕ; . ἘΣ τὴ “ἡ ο, Ὁ » δὼ ς ̓--»}, ον .ἡ ΨΥ τ: δομφαίαν αὐτῷ ἐπάνω 
“ ΄ δτετοι κ 9  ΄ 2 ., 

᾿ 
τοῦ μανδύου αὐτῷ" χαὶ ἐχοπίασε περιπατήσας ἀπαξ χαὶ δίς" χαὶ εἶχε Δαυὶδ πρὸς Σαοὺλ, Οὐ 

Ἄ ᾽’ ρὋ Ξ.ϑ,», “ ᾿ ᾿ 
" 3 3 )» “᾿ ν 

μὴ δύνωμαι φορευϑῆναι ἐν τϑτοις, ὁτι οὐ πεπείραμαι" χαὶ ἀφαιρᾶσιν αὐτὰ ἀπ᾿ αὐτῷῇ.. Καὶ 
ἄλλα; ἘΝ βακ ΄ 5». κ᾽) “ ν ζγ»ξνιω Ν 2 ΄ εὐο ͵ ΄ ΄ ᾽ μά 

έἔ ᾽ τηριαν αὐτὰ εν τῇ χειρὶ αὐτῷ" χαὶ ἐξελέξατο. εαυτῳ πέντε λίϑους λείους ἐκ τῷ 
, ξδ5ςε ν» 3" 9 ρ»᾿͵  Φ ρ ρο δ, ων 9 : 

’ 

χειμάῤῥου, καὶ ἔϑετο αὐτὰς ἐν τῷ χαδίῳ τῷ ποιμενιχῷ τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν, χαὶ σφενδόγη 

40, ἜὋΦ 

2, 4“ 8) 
τότων] ε ἐγὶ! ὑβε ἀπῆν ἐπ ἐἰδίδη, Αὐδι, Τ,. ἃς Ῥγοιηὶι ὁ ἀλλόφυλος] ΧΧΧΙΧ, Καὶ ἔδωσε] καὶ διό δῖαν, Καὶ ἔζωσε---μαν- 
Ἔ ἕτος 82,93, τοϑ, τς8. (οπηΡ]. Τεοάοτει. Ως 41. ἰπ τ Ἀερ, Θεός. ϑύᾳ αὐτῷ] και ἐνεδυσεν αὐον ϑωρακαΊκαι ἐξωσαῖο Δανιδ την μαχαιραν 
δῖαν. Οἰἶος. ὁ ἀπερίτμητος 195] - δτος ΧΙ, 8]αν. Μοΐῃ. . ὡς αυτα ἐπάνω τα ϑωράχος αὐτα 19, 18. (ὐοπήρ!. ἔς, πἰῇ ϑόρακος, 93. 
ἣν τάτων} ἐν ἐκ τότων Αττη. χ. Απῃ. Ἑα. ὡς ἕν ἀπὸ τάτων Οεοτρ. Καὶ ἔζωσεν αὐτὸν ϑώραχα καὶ ἔϑετο τῷ Δαυὶδ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ 
ὡς τῷ ϑήρια ἐκεῖνα 8ῖαν. Οἰἶξτορ. ὡς ἕν ἐξ αὐτῶν 8αν. Μοίᾳ. ἐχὶ ἐπάνω τοῦ μανδύε αὐτοῦ Απτη. τ. ἔς, πίῇ ἐπὶ τοῖ μανδύξ, ἢπε αὐτοῦ, 
πορεύσομαι] οὐ πϑρεύσωμε (Πς) 24ς. Ῥτρετηΐτε. καὶ νῦν Αττη, σ᾿ Αήῃ: Ασω. ΕΔ τ᾿ Καὶ ἔδωσε τὸν Δαυὶδ] καὶ εζωσαῖο Δαυιὸ 82, τοϑ. 
ἘΔ4. ἐχὶ ψορεύσομαι---ἀπερίτμητος ὅτος] α ουτὴ ἰηζοιτηθά, (ὐομρ!. τὸν Δαυὶδ] , τον 39, 121. τὸν Δαξιδ ϑωρακα και περιεδωσαῖο Δαξιδ 
Ζμπς τα εΐσνι, οἰ απ εν ακε ορῥηοόγέμνι ροραϊὶ: φιοπίανε φμῖς οἱ 3ε Ρὰὶ- 52. ΑἸά. (δι. Νῖς. ἥς, αὐτὶ Διαδ ρτο Δαξιδ 74) 1342) 144.) 216, 242. 
ἐγέαμε ἱπείγοκπεεῖες Ψεῖ, 1,λι. εχ Μ5. Οεγῃ). καὶ πατάξω] , καὶ ἄς, στ Δαυιδ ργο Δαξ;δ, 1 Οὔ, 120; 123,243,247. αὐῇον γ1. 8ῖν. 
Ἄπῃ. τ. σήμερον ὄνειδος} ΤΙ. 445 935 τού, 134, 1ς8, 247. ΑἸοχ. Οἶγορ. ϑωραχα και ἐπεζωσατο Δαυιδ 92. τὸν Δαυὶδ τὴν 
φνειδος} φνειδισμον γι, το» 121, 243, 26ς. ἐξ ̓ Ισραὴλ] απο 16- ῥομφαίαν αὐτοῦ] αυῖον ϑωρακα καὶ τὴν βομφαιαν αὐΐᾳ περιεφωσατο 44, 
βαηλ 93, 1οϑ8, 158, Ὑεοάοτει. 1, οἷ, εξ υἱῶν Ἰσραὴλ 121, 236,242. Δαυὶδ ϑώρακα, καὶ περιεφώσαο Δαυὶδ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ΑἸεκ. 
(Αἵ. Νίς. τῷ ᾿Ισραὴλ 8ῖαν. Οἰἶτορ. διότι ἄς. 24 ἢπ. ςοπ,.] ὃν τὴν ῥομφαίαν] την μαχαιραν 82, τἸοΒ. τῇ ῥομφαίᾳ 8|αν. Μοΐῃ, ὀνίδεισεν (ἢ) παράταξιν Θεξ ζῶντος 24ζἴ διότι---ὀπεριτμήτα τά- βομῷ. αὐτοῦ] , αὐτὰ ἴαι. μανδύε] ϑωρακος 82, τοϑ, μανδυος Ἢς 
78 ἴῃ ζοΠ|. 37. α ομπὶ ἱπτογηχοά. 44. διότι τίς] καὶ οτι τις εξιν 10). 110, 121) 24ς. - καὶ ἐκοπίασε] καὶ ἐχώλαινε Δανιδ το, τοϑ. χαὶ ὑκέσυυτ 
1οϑ. οτι τις τό, 24,6. οτι τις ἐξι» 93. ἸΓΒβεοάοτει, 1. οἷζ. Ἢ ἐςιν 82, ἔχώλενε Δανιδ 82. καὶ ἐχωλᾶνεν Δαδ᾽ 93. καὶ ἀσχολᾶνε Δαδ τς8, 
8.8. Ατη). τ. Απῃ. Ἐά, Οεογρ. διότι τίς ὁ ὠπερίτμητος ὅτος] Ἡ Δανιδ 247). καὶ ἐκοπίασε περιπατήσας ἅπαξ καὶ δίς] καὶ Δαυὶ 

ν διότι ὁ ἀταπεινὸς (ας) ξτος ὃ ἀλλόφυλος 8[Δγν. Οἴτορ. ὃ ὠπερίτμη- περιπατήσας ἐν τῷ ϑώρακι ἐντεῦϑεν καὶ ἐκεῖϑεν, καὶ ἐκοπίασεν. ἦν γῶρ 
δος 25]. 188. ὁ ὠπερίτμητος ἧτος] ἔτος ὁ ὠπερίτμητος Ατπ. 1. τλῆϑος ὕπλων ἐπ᾽ αὐτόν. Οεοτρ. 81αν. Οἴἶτορ. Δαυὶδ δὲ περιπατήσας 
ἄπη. Ἑὰ. ὃς ὠνείδισε] οτι ὠνειδιξε 82, 935) 158. Ἐπεοάοτεῖ. 1. οἷ, (ἐν τῷ ϑώρακι) ἐνξεῦϑεν καὶ ἐκεῖθεν, ἐκοπίασεν, ὅτι οὐ πεπείραται 
λ ὃς δ[αν, Οἴτος. παράταξιν Θεξ ῥῶντος] τὴν ταρεμξολὴν Θεξ δίαγ. Μοίῃ. περιπατήσας]} ἐν τω βαϑδιδειν ἐν αὐῇοις 19; 82, 93) 
ζῶντος Απη. τ. Αστῃ. Ἐά, παράταξιν (πιαπααία») Θεξ ζῶντος ϑιαν. τοβ, 148. περιπατῆσαι 24ς. ΑἸεχ, ἐν τῷ περιπατῆσαι Αττη. ἢ. 
Οἰπορ. τταρεμξολὴν Θεξ φῶντος δαν. Μοίῃ. Ἄττῃ). Ἐά. περιπατήσας ὥπαξ καὶ δίς] περιπατήσας Δᾶδ ἐν τῷ 

ΧΧΧΥΊΙ. Κύριος) ργαοπηϊε. καὶ εἰπεν Δαυιδ ςς, 92, τού, 123, βαδίζειν ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἄπειρος ἦν Οοηρ. ἅπαξ] ργατηΐεε. καὶ 19. 
(πγαγρ. 243.) 247. ΑΙεχ. Οεογρ. ϑ[αν. ρυφεπηῖῖ. καὶ εμπεν Δαδ 74ν»ν Ῥγαπηϊε, ὡς 64, 95, 144, 436, 242, 243. (δῖ. Νίςο. καὶ δίς] -Ε οτὶ 
9425) 24ς. Ῥγδετηϊ. καὶ εἶπεν Δαδὶ) δ ΑἸά. Κύριος ὃς ἐξείλατο] και ἄπειρος ἣν ΧΙ, το, 20, ςα, ςς, τό, 64, 71) 82, 92, τοϑ, το, (πιάᾶγρ. 
εἶπε Δαξι δ. Κυριος ος ἐξηγαγὲ ζα. Οαι. Νίς. ἢς, πῇ Δαδι 2365 121, 123.) 1ς8, 236, 243, 2344, 246. ΑἸά. (Αι. ΝΊς. - οτι ἀπηρος 
Χορ εἰπε Δρυιδ, Κυριος οἴΘεος ἐξείλετο το, Οὐοτηρὶ. καὶ εἰπε Δαυιδ' ἣν 93. καὶ δὺς οτι ἀπειρος Ἠν 24ς. Δαυὶδ πρὸς Σαοὺλ] χε: 
ἡἥβριος, ὡς ἐξείλετο το. ἢς, πἰῇ Δαδι 134. Καὶ λέγοὶ Δαυὶδ Κύριος τορὸς Σαοὺλ] , 44. προς τὸν Σαδλ 346. Οὐ μὴ δύνωμαι] οὐ δύνα. 
ὁ Θεὸς ὃς ἐξείλατο Ατίη. κ. Αγῃη.. Εά:; ΕἸ δἱὲ ᾿αυίά: Φορείπε, μαι Ατηι. τ. Ατπι. Ἐᾳ. Οδονρ. δῖαν. δύνωμαι] δυναμαι 44. δὺυ. 4] εγίρωϊ ΜΡ. ὃς ἐξείλατο] ἐξηγαγε τ44. κα ος 247. ἐξεί. νομαιν τοῦ. δυνησομαι 247. πορευθῆναι ἐν τότοις ἐν τέτοις πορευ- 
"λατο] ἐξείλετο όᾳ, γ4, τοῦ, τ2 3. ΑΙά4, ὙΒεοάοτες. 1, οἷς. ἐκ χε- ϑῆναι ΑΙεχ. ἐν τὅτοις] ἐν ὅπλοις τότοις ϑἴαν. Οὔἶτοσ. ὅτι καὶ πε- 
ρὺς 15] ἐκ σομαῖος 82, 93, τοβ, 1 ς8. (ομηρὶ. ἸΤβεοάοτεῖ. 1. οἰξ. Οεοτρ. πείραμαι] αγυμναςος ὙΔΡ εἰμι ΠΛΆΤΡ. 243. ὅτι οὐκ εἰμὶ τεπειραμένος 
δῖαν. Οἷἶγορ. ἐκ χειρῶν (βς ἴῃ} Ατηι. 1. στη. Ἑά. 4επαπε Ψυρ. Ἄτχτῃ. τ. Αγ. Ἐά. πεπείραμαι} -- αὐήων 82, το. τοεπήραμιαι 
ἐκ χειρὸς τ" -ἰξελεῖταί με] αὶ οὐπὴ ἰηϊειτπαά. (μαθδεέ ἴῃ τηᾶγρ. 80 αἱ. 3} (ς) αὐῇων 93. “Ἔ αὐῇον 1τς8. τπεπείραμε (6) δἐς. τεπείρασμαι 
1ούό. . χειρὸς τὰ λέοντος} τῇ λεοίἾος χχειρος 247. τοὺ λέοντος] Οομρ!. αὐτοῦ Οδογρ. δ[αν. Οὔἴτορ. ἀφαιροῦσιν διαφερασιν 
λῦξβ 18. ὙΠπεοάογεῖ. ], οἱϊ. καὶ ἐκ χειρὸς} αὶ ἐκ χείρος γ4. τὴς Π|Ι. περιείλατο 82, 03, 1ς8. τεριειλετο τοϑ. ΟΟπΡΙ. ἀφεῖλον 
ἄρκτου] τῆς ἀρκου 1], ΧΙ, 29, ς 5. 64, γ4,) 82, 93, (πηδγρ. 1ο6.) τοῦ, Απη. 1. Απτη. Εά. Οεοτρ. δ(αν. ἀφαιροῦσιν αὐτὰ] περιειλέϊο αὐτὸ 
123, 134) 1ς8, 236, 242, 243, 2445 24ς, “46, 247. Αἰεχ. (δὲ. Νὶς, 0. αὐτὰ ἀπ᾿ αὐτὰ} ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν ὅπλισιν Οεογρ. 8[αν, Οἴτορ. 
Τϑ αΡΧΒ 144.- αὐτὸς] χτως (πιᾶγρ. 106.) 120, 134. 5“τοςὶ ς8,247)η. ἀπ᾿ αὐτῷ ταῦτα 8ἴαν. Μοίῃ. ΑΙοχ. αὐτὸς ὁ Κύριος 8[Αν. Οἶτορ. ἐκ χειρὸς 39] ργαηητι, καὶ ΧΙ, Καὶ ἔλαξε] - Δαυιδ 85, τοϑ, 18, 247. (οπιρ!. - Δζδ 93. 74.347. ἐκ χειρῶν δῖαν. Οἴτορ: τῷ ὠπεριτμήτα] 246. ᾿ τῇ καὶ λαξὼν δῖαν. βακτηρίαν] ραξδὸν 19, 56, 93, τοβϑ, 1ς8, “46. ἐπεριτμήτε τότε] τατε τὸ ἀπερίτμητα 242, 247. αὶ Οεσῖρ. τότα ΟΟπΡΙ. αὐτιῖ τ] αὐτῷ (ἢς ἰπῆτ2) ΑΙεχ, αὐτῷ 457 8ῖαν. Οἴτορ. ἀταπείνου 5ἷᾶν. Οἰἶγοσ. τότε τῷ ἀπεριτμήτου δῖαν. Μοίῃ. πρὸς ἑαυτῷ} εαύΐον 242. πέντε λίϑες λείᾳ] τρεῖς λαοὺς λιϑες 247. 
Δαυὶδ] α 44, 247. Απτη. 1. Ἄσῃ. Ἐά: Πορεύου] πορεύεσθαι Θεοῖς. λίϑες λείες] λιϑες τελεμες Π. ΤΥ. 44) τοό, 120, 134. λίιϑους λιους ἔραι Κύριος] ἜΤ. 44, 93, τού, 120, 134. ΑΙεκ. Απτῃ. 1. Ασῃ. δ: 93. λίϑες ὠγαϑοὺς 8[ἀν. λείας] α (21. Βαθδεὶ ἴῃ ΠηΔΓΡ.) 242, ἐγῶι ὁ Κυριος τοϑ. (οπηρ!. α ἐξᾶι 247. ἔγω Κύριος 8ῖαν, 245. ΑΙεκ. ἐκ τοῦ χειμαῤῥε] ἐκ τε χεμαρε 158. καὶ ἔϑετο ΧΧΧΥΠΤΙ. Καὶ ἐνίδυσε--- μανδύαν] Καὶ ἐνίδυσε Σαυὲλ μανδύαν αὐτοὺς} α αὐες 24ς. ἐν τῷ καδίῳ] εν τὴ πηρᾳᾷ τοΒ. εν τῶ καδὼ αὐτῷΈ Απη. 1. Αση. ΕἘά4. Καὶ ἐνέδυσε Σαὲλ τὸν Δαυὶδ ἐνδύμια, 8ῖαν. 144. ἕν τῶ καδδιω 242. ἐν τῷ καδίῳ ποιμενικῷ} ἐπὶ βέγα ραβοναίὶ τὸν Δαυὶδ] Δὰδ 93. α Αἴεχ. μανδύαν] ῥτεταϊτε. τὸν 44, 74, 1οῦύ, ϑυγνγ. Βαγ- θῦτ. ἐν τῷ τοοιμενικῷ καδίῳ Αττη. 1. Ατην. Εά. καδίῳ] 120, 134. Α]4ά. τὸν μανδυαν αὐῇε 82, τοϑ, 121, τς8. ΑΙεκ. τὸν σχευε, 343. ταοιμενιχῷ] τοοιμαινικω 121. τῷ ὄντι αὐτῷ}, τῳ 44. μανδίαν αὐτῷ ΟοτηρΙ. τὴν περικεφαλαίαν] αὶ τὴν 11, ΧΙ, 44, ςς, ςό, τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν ἐν ᾧ εἰώϑει λίϑας συλλέγειν Αττη. τ. Ατίη. 71, 74, 82, 92, τού, το, 119, 123, 134)1 8, 236,.243, 546. Οοπηρ. ἘΔ. ὃ ἔφερε ϑ[αν. εἰς συλλογὴν] εἰς λογὴν 242. σφενδόνη] ΑἸεχ. δῖ, ΝΊς. κεφαλαιαν 247. χαλκῆν] α 247. πορὶ τὴν σφενδόνην 11, ς ς, τό, 121, 243. ΑἸεχ. ἡ σφενδονη 44, 74, 82, 1ο8, κεφαλὴν] εϑηκχεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ΧῚ, ἐπι τὴν κεφαλὴν 44, (74. υἱ ν- ἢ 58, 247). ΟΟμρὶ. σφενδόν᾽ (ἢς) τοῦ. σφενδόνη--- χειρὶ αὐτῷ] ἀκῖαγ.) τού, 120, 134, 247. Αἰεχ. επεϑήκεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν φν-- σφενδόνην ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ ϑίαν. Οἶτορ. ἔς, ηἰΠ σφενδόνην αὖ- ν ϑωρᾶπα 82. ἔς, πἰῇ ἐνεδησεν, τοΒ, επεϑηκεν τὸ» δῖαν. Μοίῃ: σφενδόνη αὐτοῦ] σφενδόνην γι, 24ς. , αὐτοῦ ἐπι τὴν χέφαλην 93, 1:8. Οοπρί. ἐπέθετο ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτὸ Ατη. τ. ΑΠΉ. ἘΔ. καὶ Ὡροσῆλϑε] καὶ ἤγῇσε Αττι. τ. Αται. Εά. δίαν. ᾿ τὸν ἀλλόφυλον] τὸν Αττῃ. «1, Ατηι. Ἐάα. 



λᾺ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

΄΄ » Ω ι 2 2 2 ΄ Ν 72 : ν Ἥ Ν ἫΝ Ν 3 2 ὔ 

“Ωσεὶ χύων ἐγώ εἰμι, ὅτι σὺ ἔρχη ἐπ᾿ ἐμὲ ἐν ῥάξδῳ χαὶ λίθοις 5 χαὶ εἰπε Δαυὶδ, Οὐχὶ, αλλ᾽ ἢ χεί- 

β . ΚΕΦ. ΧΥΠ, 

αὐτῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ" χαὶ προσῆλϑε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον. {αι ἐπορεύσϑη ὁ λ0Ὲ 41. 

φυλος πορευόμενος καὶ ἐγγίζων πρὸς Δαυὶδ, χαὶ ἀνὴρ ὁ αἴρων τὸν ϑυραίον ἔμπροσθεν αὐτῶ" ἰὼ 

ἐπέξλειψεν ὁ ἀλλόφυλος. Καὶ, εἶδε Τ᾿ολιὰϑ᾽ τὸν Δαυὶδ, χαὶ ἐξητίμασεν αὐτόν’ ὁτι αὐτὸς ἣν 

παιδάριον, χαὶ αὐτὸς πσυῤῥάκης μετὰ χάλλβς ὀφθαλμῶν. Καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυὶδ, 

ρῶν χυνός' χαὶ χατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος τὸν Δαυὶδ ἐν τοῖς ϑεοῖς αὐτᾶ. Καὶ εἶπεν ὃ ἀλλόφυλος 

πρὸς Δαυὶδ, Δεῦρο πρὸς μὲ, χαὶ δώσω τὰς σάρχας σοὺ τοῖς “σετεινοῖς τ ϑρανὰ χαὶ τοῖς κτήνεσι 

τῆς γῆς. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον, Σὺ ἔρχῃ πρὸς μὲ ἐν. ῥομφαίᾳ χαὶ ἐν δόρατι χαὶ ἐν 

ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι Κυρίδ. Θεᾶ σαξχῶὼν παρατάξεως ᾿Ισραὴλ, ἣν ὠγεΐδισας 
2) ν᾿ 2 Ν “»“ Ἑρος ἡρ ἢν ἌΡ ἀπε 
| Σήμερον, χαὶ ἀποχλείσει σε Κύριος σήμερον εἰς τὴν χείρα μου, χαι ἀποχτένω σε, χαὶ ἀφεέλω ΤῊ 

ἊΝ ᾿ ’ Ν ν᾿ 4 Ὁ ’ δ ὥς ' ρ 9 ΄ 3 7’ “Ὁ 

νη τιστὴ χεφαλήν σου ἀπὸ σᾷ, χαὶ δώσω τὰ χῶλά σου χαὶ τὰ χώλα ππαρεμδολῆς ἀλλοφύλων εν ταύτη τῇ 
ς ρ“ ρ» “Σ ων μ, ρ ἰων Ν ΄ Ε ς ἰδ Ὡ“ Φ Ν Ν 

ἡμέρᾳ τοῖς ππετεινοῖς τῇ βρανξ χαὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς" καὶ γνώσεται πᾶσα ἢ γὴ, ὁτι εςὶ Θεὸς 
5 3 »,’ Ν ’ ἰων ε » » |Ζά ἰχά 2 9 6 ά Ν ὃ ΄ ΄ 

εν Ισραηλ, Καὶ γνώσεται σσᾶσὰ ἢ ἐχχλησιᾶὰ ἀντὴ, ὁτι οὐχ εν ῥομφαι!ὰ Χχαὶ ὁορᾶτι σώζει Κυ- 

ΧΙ. τοορενόμενος Ἀαὶ] α 44. καὶ ἀνὴφ---ἴμπρ. αὐτου] α εὐπὶ 

ζηϊετπηεά. 2.43. ἀνὴρ] ὁ ἀνὴρ το, 445 ς32,) 74) 82, 95, 93, τού, 120, 
123) 134) 168, 4226, 246, 247. (ομηρ!. ΑἸά. (εἴ. Νῖς. τὸν Ἅυ- 
ραιὸν] -ἰ- αὐΐα το. τὸν ϑύυρεον 44, 52.) 74ν 92) τού, 120, 123, 134) 

416, 246. (οπιρί. ΑἸά. (αῖ. Νίο. τὸν ϑύυρεον αὐτὰ 84, 93, 1οϑ, 247. 
ἔμπροσϑεν αὐτοῦ} , ἐμπροσϑὲν τ:8.: καὶ ἐπέδλεψεν---τὸν Δαυὶδ ἴῃ 
ςοτη. [64.] ὡς ἐπέδλεπεν ὁ ἀλλόφυλος καὶ εἶδε τὸν Δανὶδ' Αἰτη. τ. 
Απη. ἘΔ. ὄμριφιε ἱηξρεχί ει ῬΑ βῆ, εἰ υἱάζει θαυ  Μυΐρ. 

ὁ ἀλλόφυλος Πη4].} -᾿ τον Δαυιδ το. ῥγοπηπ. Γολιχϑ' 44, 74) τοῦ, 
120, 134) 1.8, 246. ΑΙά. , ὁ 236. κ.243. - Γολιαϑ' 247). 

ΧΙ]. Καὶ εἶδε] καὶ εἰπε (ῆς) 1:20. καὶ ιδὲν τς8. ΑἸΙεχ. εἶδε 
γὰρ Ὑπεοάοτεῖ ]. οἴ. Γολιῶϑ] α 44) 74) τού, 120, 134) 1ς8, 246, 
247. Οὐμρὶ. ΑΙά. Γολιὰδ' (οοττ. π7. τες.) τ44. Γολὶϑ (Ὡρεπ τ ρῖο 

α) 242. ὁ ἀλλόφυλος Οεογρ. -Ἐ ὁ ἀλλόφυλος δῖϊλν. Γολιὰϑ τὸν 

Δανὶδ] αὐτὸν Γολιᾶϑ' ΤἼεοάοτεῖ. 1. εἶ. τὸν Δάυϊδ] α 19. τον [σ- 

ραηλ (2. καὶ ἐξητίμασεν] κα καὶ ΑἸτῃ. τ. Αττῃ, Ἐά. δῖαν. Οἶτορ. 

ἐξητίμασεν] ἡτιμᾶσεν 11, ΧΙ, 29, 64. 71, τῖον 1219) 123») 1445) 236. 
242, 243) 2445 243) 246, 247. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς, εξουδενωσεν 10, 
44. 745) 829 93, τού, τοῦ, 120, 134», 1ς8. (οχρί. ὙΓπεοάαογει. ], εἶτ. 

ἡτοίμασεν (ἢς) τό. ὅτι αὐτὸς] α αὐἴος 19, 32, 93, 108, 247. 
Ο(οιρὶ. Τ πεοάοτγεῖ. ἱ. οἰδ, Ατπὶ. τ. Αὐτη. Εά. δῖ'αν. Οἶτγορ. οτι και 
αὐτὸς 246. ὅτι αὐτὸς---πυῤῥάκχης) ὅτι καιδάριον ἣν πυῤῥάκες 44. 

ἥν παιδάριον) α ἢν ΧΙ, ςς,» τό, τι9, 24ς, 246. ΤΙ. Οεογρ. ϑ8,αν. 

τοαιδάριον} τεδαριον 242. καὶ αὐτὸς] α 71. Δ. 1. Απῃ. ἙἘά. 
δῖαν. Οἰἶζορ. 

χαὶ αὐτὸ τυρακὴς (ἔς) 24ς. καὶ τυῤῥάκης Οεογρ. δ[αν. Μοίῃ. 
τουῤῥάκης} τυρραχῆς (ῇ0) 82. τυράκης 242. (ΟπηρΡΙ. μετὰ καλ- 
λες ὀφθαλμῶν] καὶ ὀφθαλμοῖς καλός ΑτπΊ. τ. (Ασα. Εά. ἰπ τηδῖρ. 

εἴ Ἰεδῖο Μυϊραῖα : αὐβεόϊε ὑρτο ὀφθαλμοῖς.) μετὰ καλῶν ὀφϑαλ- 
μῶν Θεοῖς. καὶ καλὸς ὀφθαλμοῖς ϑίαν. 
24. 

ΧΙΠΠ. πρὸς Δαυὶδ] τρος Ισραηλ 242. (δ. Νίς. ρος τὸν 
Δανιδ 246. Ωσεὶ κύων---λίϑοις;] μη κνων εἰμι ἐγὼ, οτι ἐζηλϑες ἐν 

ρμαδδω καὶ λιϑοις ἐπ᾿ ἐμὲ; 82, 93. ὥς, πἰἢ εγω εἰμι, τοϑ. Οοιηρὶ. 
ἱΩσεὶ κύων ἐγώ εἰμι} α ἐγω 247. ὠτεὶ κύων ὦ ἐγὼ Ατπι. 1. Ατηι. Εά, 
ἢ εἰμὶ ἐγὼ κύων αφοῦσ. ὡσεὶ εἰμὶ ἐγὼ ὡς κύων δῖαν. Οἴἶγοσ. ἥ κύων 

ἐγώ εἰμι δῖαν. Μοίᾳ. ὅτι σὺ---ἦν ῥά6δῳ] οτι ἐζηλϑες ἐν ραθδω 10. 
ὅτι ἐν ῥάξδῳ καὶ ἐν λίϑοις ἔρχη ἐπ᾿ ἐμὲ Ατηϊ. 1. Ατπι. Εὰ. ἵνα ἔρχῃ 
μετὰ ῥαδὸδε μόνον καὶ λίϑων 5]Αν. Οἴἶτορ. ἔρχῃ ἐπ᾽ ἐμὲ] ἐρχη προς 
μὲ ΧΙ, 29, 64. 929 1105) 121) 123) 1447) 158) 236, 242, 24.3,) 244 247. 
Αἰεχ. (δῖ. Νὶς, εξερχ" πρὸς μὲ τό, γι, 24ς, 246. ἔρχῃ χατ᾽ ἐμὲ 
ϑίδν. Μοίᾳ. ἐν ῥαδδῳ καὶ λίϑοις] μετὰ ῥάοδε καὶ λίϑων ὅ8[αν. 
Μοίᾳ. καὶ λίϑοις] καὶ ἐν λιϑοις ΧΙ. καὶ λίϑῳ ΑΙεχ. καὶ εἶπε 
-π κυνός} αὶ οὐαὶ ἱπιογηεά, 82, τοϑ, 247. Οοπηρί. Αἰεχ. καὶ εἶπε 
Δαυὶδ, Οὐχὶ] κα Δανιδ γ1. καὶ ἀπεχρίϑη αὐτῷ Δαυὶδ, καὶ εἶπεν, ἐχὶ 
Οεοῖρ. λ δίαν. Οἴἶγορ. ἀλλ᾽ ἢ] αλλα ςς. ἀλλ᾽ ἢ χείρων 

αλλοι καὶ χειρῶν 44. 64, 74, 92, τού, 120, τ44, 216, 242. ΑἸά. (αξ. 
Νίς: ἀλλὰ καὶ χείρω (Π0.) ι.34. αλλ᾽ ἢ χείρων κυνός] ἀλλὰ χεί- 

ρὼν ἔτι σὺ ὑπὲρ κύνα Δρῃ. :. Ατηγ. 4. α ϑδίδν. Μοίᾳ. χείρων] 

“ζαρω (ν {εγ. τη. Ἰπίεττυπι 611} 121. καὶ καϊηράσατο ὁ ἀλλόφυλος] 
ὁ δὲ ἀλλόφυλος καϊηράσατο Οεογς. τὸν Δανὶ δὴ τον Ισραηλ ς2, 
216. (αι. Νὶς. ἐν τοῖς Ψεοῖς αὐτῷ} ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῷ ΑἸεχ. 
μετὰ τῶν ϑεῶν αὐτα δῖαν. Οἴγον.. 

ΧΙΙΝ. Καὶ εἶπεν--᾿ Δεῦρο] καὶ εἶπεν αὐΐω δὲέυρο 44, ὃ ἀλλό- 

καὶ αὐτὸς τυῤῥάκης} καὶ αὐτὸς ἦν πυρρακὴς 74.. 

ὀφθαλμῶν) οφϑαλμου. 

φυλος τρὸς Δαυ!δ] ,. γ1. Δεῦρο τρός με] ἔρχεσθαι πρός με (Ἰπῇ- 
εἰϊίνυ ἔρχεσθαι ροηΐτιγ ργὸ ἱπυρογαῖίῖνο ἔρχ.) Θεοῦ. ἔρχε πρός με 
αν. καὶ δώτω] καὶ παραδώσω ΑἸεχ. τοῖς σετείνοις] τοῖς σε- 

τηνοῖς (ῇς νεγ. 46.) γ4φ. τῇ ἐραν} αὶ 243. καὶ τοῖς κτήνεσι τῆς 
γῆς] εἰ ῥοβὶὶε ἐετνιε Ψαῖς. τοῖς κτήνεσι!) τοις ϑηριοις ΧΙΎ;, 10, 29, 

445 ξ2, ςς, 64, γ4, 825 τού, 1ο8, 119, 120, 123) 134) 144) 1.8, 242. 

243, 244. Οοηιρ!. ΑΙά, ΑἸεχ. (δὲ. Νὶς. δίαν. τοῖς ϑύυριοις 536. ᾿ 
ΧΙ. στορὸς τὸν ἀλλόφυλον] κα 44. 

ἐπ᾿ ἐμὲ Απη. 1. Ασῃν. Ε4. Θξέοῃξ. ἐν ῥομφαίᾳ} κα ἐν Ατπ,. τ. Ατηλ: 
Ἑὰά. μετὰ ῥομφαίας δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐν δόρατι] αἐν τού, 120. 

134. τη. 1. Ατσπι. 4, α καὶ ἐν Θεογρ. καὶ ἐν δόρασι ϑ8ιαν, Οἴἶτορ. 
καὶ μετὰ δόραϊος ϑ5ῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐν δόρατι, καὶ ἐν ὠσπίδι] α εν 
ὈΐΓΟΠῺς 74. χαὶ ἐν ἀσπίδι] α ἐν 44. καγὼ] εγω δὲ ςς. Οξογξι 
δῖαν. καὶ ἐγὼ 247. ἄππ. 1. Απῃ. Ἐά. κῴγῶ πορεύομαι] καγὼω 
ἐρχομᾶν 19. εγὼ δὲ προσαγω ΧΙ, τό, 71, 1ς8, 243. 24, 246. ἐγώ 
δὲ ἐρχομαι 82, 93, 1οβ. Οοπιρὶ. α ἐγὼ ἔρχομαι ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἷς, 
πορεύομαι] -πσροσαγω 20, 144.) 236, 242. (δῖ. ΝΊς. τοορευσομαι 64: 

ΑΙ4. πορευόμενος Θεοζρ. τοορεύομαι πρὸς σὲ) τρος σε ᾿σορευομαὶ 
44. πρὸς σὲ] ἐπὶ σὲ Αται. τ. Ατπι. Εἀ. ΘΟ οτρ. 514ν. Μο. Κυ- 
ρία Θεξ σαξαὼϑ παραταξ. Ἰσραὴλ] Κυρία δυνάμεων παρατάξεως Ἶσι 

ραὴλ Αἴπι. 1. Αγπν. Ἐά. Κυρίκ Θεξ σαδαῶϑ, Θεξ τραρατοίξεως ᾿1σ- 

ραὴλ Οεογς. ϑ8[δν. Μοίᾳ. τῇ Κυρία σαδαὼϑ Θεξ, ἐπιςάτε Ἰσραὴλ 
δῖαν. Οὗτος. - Θεοῦ σαξαὼϑ) ΤΥ. ΧΙ, 44, τό, γι, 82, τού, τοϑ, 
120, 134. 158, 246. (οηρ!. ΑἸεχ. ὙΤβεοάοτγει, 1. ετ. Ὁ Θει ἯΝ. 

αΘεξ 121, 236, 247. (δῖ. Νις. ποαρατάξεως} Θὲξ τῶν παρα. 
τάξεων τ44. Θεξ παραταξεως 243. ΑἸά. ἣν ὠνείδισας] ὃν ὠνείδι- 
σας Ὑπεούοτεῖ. Ἰ. οἷς, ὃν ὠνείδισας σὺ Οεοτσ. καὶ αὐτὸν ὠνείδισας 

ϑίαν. Οἴτοσ. ὃν σὺ ὠνείδισας δῖαν. Μοίΐᾳ. ' 
ΧΙΩΝΙ. Σήμερον 157 )υηρίς σαπὶ ργαςεά. τ ς8. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

ὙΤπεοάοτεῖ. ἱ. οἶτ, Αὐτη. 1. Ατηγ. ΕἘά, Οδογρ. ὅν. καὶ ἀποκλεί- 
σε!] καὶ συγχλεισει 19) 82, τοβϑ, (ογηρὶ. Τπεοάοτεῖ. 1. οἶς. καὶ ἀπο- 

χλεῖσαι 44,242. καὶ συνκλιδσει 93. καὶ παραδώτει ϑἷαν. “σε Κύ. 
ριος] ὁ Θεὸς ϑῖαν. Οἴἶτορ. Κύριος σήμερον) Τιτ. Οεοτσ. σήμε- 
ρὸν 21. 445 1.8. - σήμερον εἰς τὴν χεῖρώ με] ἐν τῇ χειρί με σήμε: 
ρον Αἰεχ. εἰς τὴν χεῖρα] εἰς τας χεῖρας 82, 93, τοϑ, 44ς. ΟΟπηρΐ. 
ΤΙιεσάοτεξ, 1. εἶς. (ὐεογς. 85]αν. Οἴτορ. εἰς χεῖρας Ατπι. τ. Ασπη. Ἐά, 

ἀποκτενῶ) ἀποκτείνω 11]. ἀποχτεῖὼ σε] -Ἐ σήμερον 247. χαὶ 

δωσω---ϑηρίοις τῆς γῆς} δ “πη} ἰπιειτηεά, 4. τῶ κῶλά σα] τὸ σῶ- 
μῶ σε 8ϊαν. Οἴτορ. 

μαΐα ϑ5ἴαν. Οἴτορ. τπαρεμξολης} τῆς τοχρεμξολης 82, 93, 1οβ. 
Οοπιρὶ. ὙΤμεοάοτεῖ. 1. οἷς δῖαν. Οὗτορσ. ἀλλοφύλων] των αλλοφυ- 
λων 82, 93. 1τοϑ. ΤΙεοβοτεῖ. 1. οἶς. Αγπι. τ. Αγπι. ἙἘά. ἕν ταύτη 
τῇ ἡμέρα) ἐν τὴ ἥμερα ταυτη 82, τού, τοϑ, 134, 247. (πρὶ. ΑἸοκ. 

Ὑπεοάοτεῖ. 1. ςἶϊ. Ατιη. τ. Αὔγην. Εά. Οευγρ. δίαν. ἡωΐρα }- ὡραᾳ 
γι. ἢ γῆ] -Ῥ καὶ ἡ ἐκκλησία αὕτη 44. ὅτι ---Ἰσραηλ] οτι χυριος 

ο ϑεος Ἰσραὴλ 44. ὅτι ἐξ! μὰ ἐξὶ 246. 

δὶς ἰοήρῖ. τοό. Θεὸς} ὁ Θεος ΧΙ. Κύριος ὁ Θεὸς 64, 74, 92) 110, 

1345 144,.344. ΑἸά. 5[4ν. α 93- Κυριος Θεός τ2ο. ἐν Ἰσραήλ] 
εξ Ἰσραὴλ 93. λα ἐν 244. ἐν μέτῳ Ἰσραήλ Αὐπι. τ. Ατπ). Εά.. 

ΧΙΝΠ. Καὶ γνώσεται---αὐτη] ,. οαπὶ ἱπτεγηγεά, 44. καὶ ἐκκλη- 

σία} α ἡ Οοπρὶ. οὐκ ἐν---ὁ πόλεμο;]} πὸπ ἱπ φίαάϊο, πεγμς ἐπ 

ἀαβα Μαίναι! 1λογμίημε: ἰοβα ο΄ δείϊωπι- Ἑετταθὰ. Ὁϊας. 4. ἐν ρομ- 

φαίᾳ} ἐν δορατι το, 82, 93, το8. Οοπιρὶ. ὙΠεοοδοτοῖ. 1. εἶτ. καὶ 
δόρατι) καὶ ἐν δορατι ΧΙ. τε εν μαχαάιρα το, 82, 93, τιοϑ. Οοπιρί. 

Σὺ ἔρχῃ πρὸς μὲ] σὺ ἔρχη 

" Ἃ θα , ᾿ ’ καὶ τὰ κῶλα] ὡς τὰ κωλα 29. καὶ τὸ σώ- 

,4λ 

ἐς] εςὶ Κυριος ο5 οιΠὶ 9 

42. 

43: 

44. 

45. 

46. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ  Α. 
κε. ΧΥΙ͂!. 

48. ρίος, ὅτι τῇ Κυρίδ ὃ πόλεμος, χαὶ παραδώσει Κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. 

49. 

50. 

1: 

52. 

Καὶ ἀνέςη ὃ ἀλο 
λύφυλος χαὶ ἐπορεύϑη εἰς συνάντησιν Δαυΐδ. Καὶ ἐξέτεινε Δαυὶδ τὴν χεῖρα αὐτῷ εἰς τὸ χάδιον, 

χαὶ ἔλαδεν ἐκεῖθεν λίϑον ἕνα, χαὶ ἐσφενδόνησε, χαὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐ- 
ρ ΓΝ ἘΦ ε͵ ΄ ΄- γο ἰοι 2 

τϑ, χαὶ διέδυ δ λίϑος διὰ τῆς ππεριχεφαλαίας εἰς τὸ μέτωπον αὐτᾷ, χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὖ- 
͵᾿͵ιἸῃΝ Ν, φὸ 

τῷ ε7ΠῚ Τὴν γΣ [ Καὶ ἐκραταίωσεν Δαυὶδ ὑπὲρ τὸν ἀλλόφυλον ἐν τῇ σφενδ ὄνῃ χαὶ ἐν τῷ λίσϑῳ, 
χαὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλέφυλον, χαὶ ἐϑσανάτωσεν αὐτὸν, χαὶ ῥομφαία ὃχ ἣν ἐν χειρὶ Δαυίδ. .] Καὶ 

ἔδραμε Δαυὶδ, χαὶ ἐπέςη ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἔλαξε τὴν ῥομφαίαν αὐτδ, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν, χαὶ 
ἀφεῖλεν τὴν χεφαλὴν αὐτϑ' χαὶ εἶδον οἱ ἀλλόφυλοι, ὅτι τέϑγηχεν ὃ 0 δυνατὸς αὐτῶν, χαὶ ἔφυγον. 

Καὶ ἀνίςανται ἄνδρες ̓ Ἰσραὴλ χαὶ ᾿1Ιόδα, χαὶ ἠλάλαξαν, χαὶ χατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως εἰσόδα 

Γεσ,, χαὶ ἕως τῆς πύλης ᾿Ασχάλωνορ' χαὶ ἔπεσον τραυματίαι τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πυ- 

ὙΒεοάοτεῖ. Ἰ. εἴ. καὶ δόρατι σώζει) ὅτε ἐν δόρατι σώζει Οδοτρ. 
ἣ δόρασι σώζει δίαν. Οἷἶτορ. ἄτε δόρατι σώζει ϑϊαν. Μοίᾳ.. ὅτι 
τοὺ υ Κυρί5} Ἑ ἐςὶν Αγαῖ, τ. Αγ. Εά. Θεοῖς. ὁ πόλεμος) Ἢ ἔτος 

ϑίαν. Οἷἶτορι καὶ τιαραϑώσει---ἡμῶν] αὶ οὐπὶ ἰηϊεγπηεά. 44. Κύ- 
ριος 23] α 93, 108. (οπιρὶ. Τεοάοτεῖ. Ι. εἰς. Κύριος ὑμᾶς] Τι. 
Αττη. 1. Ατγηι. Εά. 5[αν. Οἴἶγος. ὑμᾶς ὁ Κύριος Οφοτς. εἰς χεῖ- 
ρας] εἰς τας χειρᾶς 93, τοϑ. (οπῃρῖ. 

ΧΙΝΙΠ. Καὶ ἀνέςη--ἐπορεύϑη] καὶ ἀναςὰς ὃ ἀλλόφυλος ἐπορεύ- 

ϑη ταχὺ ϑ8[αν. Οἴἶτορ. Καὶ ἀνέςη ὃ ἀλλόφυλος δις. δὰ ἢπ. οοπ).} 
Ομ ἐγροὸ ψιγγεχ ει ΡΠ βάσως εἰ νεπίνει, οἰ ἀρρῥγορίπφματγεῖ εοπίγα ἢ) α- 

υἱά, γοβιπανΐ! Ῥανίή, εἰ ἐμοὶ αὐ ῥυρηίαν εα αάφεν Ῥάϊ  βλαὶ. 
ψυϊξ. καὶ ἐπορεύϑη) α 74. -Ἐ καὶ γίυσεν (ἢς) γ4. “Ἐ καὶ ηγ- 

γισεν 82, τού, τοϑ, 120, 123) 1345) 236, 242, 247. (Οπ)ρ]ὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. Αγ. τ. Ασγη. Εαὰ. εἰς συνάντησιν Δαυίδ) -Ἐ καὶ Δαυιδ 

ἐτάχυνε χαὶ ἐξηλϑὲ καὶ αὐἷος εἰς τὴν τοαραταξιν εἰς συναντησιν τῇ αλ- 
λοφυλε 19, 55. 1ς8. -ἔ καὶ ἐτάχυνε Δαυιδ και εὗραμεν εἰς τὴν παρα- 
ταξιν εἰς απαύϊησιν αὐτεὸ 44. -ἰ- καὶ ἐτάχυνε Δαδιδ καὶ εὃραμε εἰς 
τὴν παραταξιν εἰς ἀπαντήσιν τῇ ἀλλοφυλε ς2. (αἴ. Νίς. -Ἐ εαάεπι, 
δἰ Δανιδι τηᾶγρ. 929) 2432. -ἰ εδάεπι, πὰ Δαδ, 134, 236, 242. 
“Ἢ καὶ ἐτάχυνε Δαυιδ και ἐδραμεν εἰς τὴν παραταξιν εἰς συναντησιν τὰ 
αλλοφυλς 123, 246. ἔς, ἤηε εἰς συνάντησιν, ΑΙεχ. -Ἐ καὶ ἐτάχυνε 
Δαυιδ και ἐδραμεν εἰς ἀπαντῆσιν τῇ αλλοφυλε 247. “Ἐ καὶ ἔσπευσε 
Δαυὶδ καὶ ἔδραμεν εἰς πόλεμον ἀντικρὺς (ἐς αἀυέη) τῷ ἀλλοφύλε. 
Αττι. 1. Ατηὶ. Εα. Ἔ καὶ ἔσπευσε Δανὶδ καὶ ἔδραμεν ἐκ τῆς παρεμ.- 
Ὀολῆς εἰ εἰς τὴν συνάντησιν Δαυίδ ((οπ. τϑ ὠλλοφυλε). Ὁ οτς. Ἡ καὶ 
ἴσπευσε Δαυὶδ καὶ ἔδραμεν ἔκ τῆς παρεμβολῆς εἰς τὴν συνάντησιν τοῦ 
ἀλλοφύλε. ϑίαν. Οἴἶτορ. Ἔ καὶ ἔσπευσε Δαυὶδ, καὶ ἔδραμεν εἰς τοό- 

λεμον εἰς συνάντησιν τὰ ἀὠλλοφύλε. 5[αν. Μοίᾳ. Δαυίδ) τω Δα 
και ἐτάχυνε Δαδ καὶ ἐδραμεν͵ εἰς τὴν πραραταξιν εἰς ἀπανΐην τα αλλο- 
Φυλε 74- ἢς, πἰᾶ Δαυιδ, εἰ «παησιν, τού, τ2ο. ἔς, εἱᾷ Δαβὶδ, εἰ 
ἀπάντησιν, ΑἸά. τω Δαυιδ. και Δαυιδ ἐτάχυνε και ἐξηλϑὲε καὶ αὐτὸς 
εἰς τὴν παραταξιν 82. τω Δαδ. και Δαδ ἐτάχυνε καὶ εξηλϑὲ καὶ αὖ- 
τος εἰς συναυΐησιν τὰ αλλοφυλξ 93. τῶ Δαυιδ και Δαυιδ ἐτάχυνε καὶ 

ἐξζηλϑὲε καὶ αντος εἰς τὴν τταραταξιν εἰς συναντησιν τα ἀλλοφυλου τοϑ. 
Οὐοπρί. ̓ 

ΧΙΙΧ. Δαυ)}] α 19), 44, 246, 247. βίαν. 
δέᾷᾶ εἰς τὸ καδιον] ἐπι τὸ καδιον τοῦ. 
νἱάεῖιτ.) 242. καὶ ἔλαβεν ἐκεῖϑεν] λα ἐκεῖϑεν ΑΙεχ. ἐκεῖθεν] ἐξ 
αὐτῷ ϑϊλν. καὶ ἐσφενδόνησε---μέτωπον αὐτῷ 1] καὶ ἐπέϑετο εἰς τὴν 
σφενδόνην, ἔξαλε τῷ λίϑῳ καὶ ἐπάταξε ὁ λίϑος ὑποκάτω ἀσπίδος αὐτῷ 
εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῷ ϑιαν. Οἶτος. (αὶ ἐπέϑετο εἰς τὴν σφενδόνην) 
χαὶ ἔβαλε τῇ σφενδόνῃ, καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον εἰς τὸ μέτωπον αὖὐ- 
τῷ ϑίαν. Μοί. ἐσφενδόνησε] ἐσφηνδονησε 242. καὶ ἐπάταξε--- 
μέτωπον αὐτὰ 515} α ουπι ἱπιεγπιαά. (βαθεῖ ἴῃ τηᾶγρ.) 242. καὶ ἐπάταξε 
τὸ μέτωπον τὰ ἀλλοφύλε Ατηι. τ. Αἰτη. Ἑά. ἐπὶ τὸ μέτωπον] εἰς 

τὸ μέτωπον 93, 108. (ΠΡ. ἐπι τὸν μετωπὸν 134. καὶ διέδυ 

--μέτωπον αὐτὰ 29] λα οὐπὶ ἱηίεγπιοά. 121) 158, 242. καὶ διέδυ ὁ 

λίϑος] καὶ εδιεδυ ο λιδὸς 24ς. καὶ ἐπάταξεν ὁ λίϑος ϑῖλν. Οἴτορ. 

διὰ τῆς περικεφ. εἰς τὸ μέτωπ. αὐτΒ} ἐπι τὸ μετωπὸν αὖτε δια Ἰῆς 
περικεφαλαίας 444 τού. ἄς, πἰῇ ἐπὶ τον» 120, 134 διὰ τῆς σερι- 
κεφαλαίας] -- αὐτὰ 93, τοϑ8. α ΟΟμηρί. ὑπὸ τὴν περικεφαλαίαν 
ϑίαν. Οἶτορ. ὑπὸ τὴν περικεφαλαίαν αὐτῷ ϑῖαν. Μοίᾳ. εἰς τὸ 
μέτωπον] ἐπὶ τὸ μετωπον 64, 749) 110. 123» 247. ὍΘΟΠΡΕ ΑΪοχ. 
μέτωπον αὐτοῦ 45] α αὐτῷ Ατη). 1. Αγηι. Εά. καὶ ἔπεσεν} - Γο- 

τὴν χεῖρα] αὶ τὴν 
καδιον] καδδιον (74. υἱ 

λιᾶϑ' δῖαν. Οὗτος. -Ἐ ἰάεπι ἰηίεγ ὕποοβ δῖλν. Μοί4. καὶ ἔπεσεν 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτῇ} καὶ ἐπεπεσεν ἐπὶ τροσωπὸν 1:8. ἐπὶ Φρόσω- 
πον] ἐπὶ τὸ Ὡρόσωπον ΧΙ, 74) 124. Αἰεχ. 

1. Καὶ ἰχραταίωσεν] καὶ ἐκραταιωϑὴ τὸ, 53, ς 4) 82, 93, 1οϑ, 
:ς8, 236, 242, 241. ΟΟαρ!. Οδι. Νίς. Καὶ ἐκραταίωσεν---ἀλλό- 
γος. 11. 

καὶ ἀνισᾶντο τ ξ8. 

φυλον] κἀὶ εϑανατωσὲν αὐΐον Δαυιδ 44. 
ἐπι τὸν αλλοφυλον 74, ΤΌ6, 120, 134. Αἰά. ἐν τη] α τη τ ς8. ἐν 

τῇ σφενδόνῃ} τὴ σφενδων! 10. λ εν τς» 82, 93) τοῦ. Οοπηρί. ἐν τῇ 
σφενδόνῃ--- ἐϑανάτωσεν αὐτὸν] και εϑαναΐωσεν αὐτον ἐν τὴ σφενδονη καὶ 

ἐν τω λιϑω" καὶ ἐπαάταζε τὸν αλλοφυλον 74) 120, 134. ΑἸά. ὥς, πῇ 
κῶι τὴ σφενδονὶγ), τοῦ. α οὐπὶ ἱπίεγτηδά, 247. καὶ ἐν τῷ λίϑῳ] καὶ 
τὼ λιϑὼ ἐν τὴ ἡμερὰ ἐχεινγη 10, ςζ, 82, 93) 1ς8. (οΠΊΡ]. ἔς, πη! καὶ 
λιϑῳ, 1ο8. κα ἐν 44. τὸν ἀλλόφυλον) αὐΐον 44. καὶ ἐϑανάτω- 
σεν] καὶ ἐθανότωσεν (ς) “26. καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν] αν 44. 
καὶ ῥομφαία} καὶ ἢ ρομφαια ζᾶ. ἐν χειρὶ] ἐν τῇ Χεῖρι 10, κζ, 
82, 93, 108, 123, 158, Οὐοπιρ. ἦν χειρὶ Δαυὶδ] ἐν τὴ χειρι αντῷ 

247. 
11. Καὶ ἔδραμε! - ταχὺ βίαν. καὶ ἐπέςη] α ς2, 36, 242. 

Γαῖ. ΝΊο. και ἐπεσε 91. καὶ ἔλαξε---καὶ ἀφεῖλεν] και ἐξεσπασεν 

αὐτὴν ἀπὸ τῇ κολες αὐτῆς και ἐθανάτωσεν αὐΐον καὶ αφειλε 2 36. 
τὴν ῥομφαίαν αὐτὰ] ΤΉΥ ρίϑαιαν ᾿ἧς ὄλλοφυλες 247. αὐτῇ τὴν ῥομ- 

φαίαν καὶ ἐγύμνωσεν αὐτὴν ἐκ τῷ χϑλὲξ αὐτῆς Ατπι. 1. Ατπ|. Εά. 

ῥομφαίαν αὖτ] -Ἑ καὶ ἐξάσπασεν (ἢς) αὐΐην εκ τε κολεξ αὐτῆς 19. 

-Ἔ οράσπη, π|ἢ ἐξεσπαᾶσεν, 74η) 82, 939 1οὔύ, τοϑ, 123, 134, 243. - καὶ 

ἐξεσπασεν αὐτὴν ἀπὸ τῇ κολεβ αὐτῆς ζ2. -ἰ- εδάδηι, Οἰ1ΠῈ χολαιξ ργό 
κολεξ, Οαἵ. Νίο. Ἐ καὶ ἐξεσχασεν αὐτὴν ἐκ τὸ κόλπον (ἢς) αὐτῆς 

120.  εαάετ), οὐπὶ αὐτῷ ῥγὸ αὐτῆς, ΑΙά. -Ἑ καὶ ἐξέπασεν (ἢς) 
ἀντὴν απὸ τῷὟ χϑλες αὐτῆς 242. -Ἐ καὶ ἐξέσπασεν αὐτὴν ἐκ ΤΆ χΕλεῖξ 

αὐτῆς Οοπρὶ. -Ἐ εαάεπι, πἰἢ κολαιξ, Αἴεχ. -Ἐ καὶ ἐξείλκυσεν αὐτὴν 
ἐκ τὸ καλεῖς αὐτῆς Οεοῖρ. 8΄4Δν. καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτὸν, καὶ ἀφεῖ- 
λεν] κα! ἐξεσπασεν αὐΐην ΕΧ τῷἜδ Χολεξ αὐτῆς και ἀφεῖλεν ἐν αὐτὴ 44. εἰ 

εὐμαὶ! ἐμπὶ αἐ οαρίπα μα, εἰ ἱπίεηξεοῖε ἐμπι, ργφει πέψις Ψυὶρ. καὶ 

ἀφεῖλεν) και αφειλεν ἐν ἀυτὴ 74, 82, τοῦ, τοϑ, 130, 134, 247. ΟομΡΪ. 

ὑπὲρ τὸν ἀλλόφυλόν] 

Αἰά.ΑΙεχ. καὶ ὠπέταμεν αὐτῷ ϑ΄'λν. καὶ εἶδον] χαι εἰδαν τό, 
ο46. καὶ ἴδαν ΑἸοεκ. ὡς εἶδον Ατπι. 1. Αγσπι. Ἐ4. καὶ ἰδόντες ϑίαᾶν. 
Οἴτορ. οἱ ἀλλόφυλοι) , οἱ93.- ὅτι τέθνηκεν] ὅ ὅτι ἤδη τίϑνηκεν 
ϑίαν. Οἴοςρ. 
Ἐάᾳ. 

111. 

καὶ ἔφυγον] καὶ ἔφνγαν Αἰεχ. α καὶ Ατη,. 1. ΑἸτῃ. 

Καὶ ἀνίξανται] καὶ ἀνερησαν 19, 82, 93, 108. Οοπηρὶ. 
καὶ ἀνέγαντο Ατπὶ, τ. Απη. Εά. ϑδίαν. Μοίᾳ. 

καὶ εἰνιςάμενοι δῖαν. Οἰξορ. 

247. καὶ Ἰάδα] α 19, 1ο8. καὶ ἠλάλαξαν] α καὶ Αγη. 1. 

Αττι. Ἐὰ. καὶ σφόδρα ἠλάλαξαν Θεοῖς. καὶ ἀλαλάξαντες ϑίαν. 
Οἴτορ. καὶ κατεδίωξα»] καὶ κχα]εδιωκον 82, 93, 1το8. ζοχηρί. 
λα ἢἰὶς 1:21. ὀπίσω αὐτῶν] οπίσω τῶν ἀλλοφυλων 82, 93) τοβ. 
Οοπιρὶ. τῶ ὀπίσω αὐτῶν ϑίδν. ἕως εἰσόδε] εως οὐξ γ4. εὡς της 
εἰσοδα 93, τοϑ. Οοπρὶ. ἕως εἰσόδων (οὐ, 5εΓρῚ ἴγεβ. Αγηι. ἘΔ. ἕως 

τσυλὼν Οοαά. ϑετειῖ [5.0 ἕως εἰσόδε---᾿Ασκαλῶνος] ἕως ττολέως Με- 

γὲϑ, καὶ ἕως τῶν τουλῶν ᾿Ασκαλόν 8ίαν. Οἰἶΐξτος. ἕως εἰσόδε Τὶϑ, 

καὶ] 82. εἰσόδε Γὲϑ ---᾿Αχκαρών] εἰσοδαε Γεθ καὶ Ακαρων, ομλῆϊς 
τ δα 18» 44. ΓΝ 19] Γαιϑ (ἔς ᾿πέτα) τςϑ8, 247. Γαὶ ΑΙεχ. ἸΝ 
(δος. καὶ ἕως] Ῥταεπιῖτε, καὶ κα]εδιωξαν 121. καὶ ἕως τῆς ὧὖύ- 
λης ᾿Ασκαλῶνος) καὶ ᾿Αχκαρών Οοάά. ΘΓ ἴτε5. καὶ εἰς ᾿Ακκαρών 
Οοάά. ϑετρὶ: τε. καὶ ἕως ΓΘ καὶ ᾿Ασκαλών. Οδογρ. τῆς πύλης] 

τῆς ΧΙ, τ2ι. τῶν τυλῶν Απη. Εἀ. 5λν. Μοίᾳ. ᾿Ασκαλῶνος] 
᾿Ακκαρών ΟΟΠΊΡΙ. Ατπι. τ. ᾿Ασκαλόν Απη. Ἐά. καὶ ἔπεσον] και 
ἐπέσαν 11, ΧΙ, 121. καὶ ἐπεσε 92. καὶ διέπεσον 1190.ὡ. τῶν ἄλλο- 
φύλων] πολλοὶ ἀλλόφυλοι 8ῖαν. Οἶτορ. ἔς, οὔπὶ πολλοὶ ἰπῖεῦ ῃποο5, 
8|αν. Μοίᾳ.ε ἐν τῇ ὁδῷ] "κα τῇ 121. τῶν τουλῶν] Ρτγατηϊ. ἕως 
ϑίαν. Οἰἶτορο καὶ ἕως Γὲθ] α και 7ι. Α 347. καὶ εἰς ΓῈΘ ΑἸεχ. 
καὶ ἕως Γὰϑ καὶ ἕως ̓ Ακκαρών] ΓΘ καὶ ᾿Ακχαρών. Ατηιϊ. σ. Ατστη. Ἐά, 

ἕως 119 καὶ ᾿Ασκαλών. Οοτς. ᾿Μεγὶϑ, καὶ ᾿Ασκαλόν. ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. 

καὶ ἕως Γἰϑ, καὶ ᾿Ακκαρών. δῖλν. Νᾶοίᾳ.Ό. ᾿Ακκαρών) Αχκαρωνσς 
᾿ 244- ᾿Ακαρών Αἴεχ.. 

“412 ᾿ 

ἀνίγανται ἄνδρες] ἘΠΕ Π ΕῚ οι ανδρες 

{.- 



ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Α, 
ΚΕΦ. ΧΥΠ. 

᾿ς (0 ω ΄ ΝΞ» . Μ Ξ » 3.»,,,2 .-. 3. 7 μ᾿ 

λῶν χαὶ ἕως Τὸν, χαὶ ὼς Αχχάρωγ. Και ἀγεςρεΐαν ἄνδρες Ισραηλ ἐχχλινουτες οπίσὼ τῶν 52. 

Ἵ 7 ὶ ζ Σ ξολὰς αὐτῶν. Καὶ ἔλαξε. Δαυὴδιτὴν χεφαλὴν τοῦ ἀλλ ἀλλοφύλων, χαὶ χατεπατδν τὰς σάαρεμ ολᾶς αυτων. αι ἐλάοε μαυ!θ τὴν χεφαλὴν τοῦ ἄλλο- 4, 
νὰ ὡ: 3 ᾿ ν ’, 9 ΩΦ ΨΜ 3 πὰς ΄ 5» μ 

φύλα, χαὶ ἤνεγκεν αὐτὴν εἰς Ἱερεσαλὴμ, χαὶ τὰ σχεύη αὐτῇ ἔϑηχεν ἐν τῷ σχηνώματι αὐτᾷ, 
Ν 3 Ἢ 9 ΄ “. 2 ΄ » ΝΟ 29 “ ΕΝ 

[Καὶ ὡς εἶδεν Σαδλ τὸν Δαυὶδ ἐκπορευόμενον εἰς ἀπάντησιν τ ἀλλοφύλβ, εἶπεν πρὸς Αδενὴρ τὸν δς. 
ὶ ’ " " 9 Ἁ, ὡἿ: 7 Ἴ 

ἄρχοντα τῆς δυνάμεως, Ὑἱὸς τίνος ὁ γεαγίσχος ὅτος ; χαὶ εἶπεν ᾿Αξενήρ, Ζῆ ἡ ψυχῆ σου, βασι. 
, ε ΄ ε ’ “ ᾿ ᾿ Ν ε ᾽ 

λεῦ, εἰ οἶδα. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, ἐπερώτησον σὺ, υἱὸς τίνος ὁ γεανίσχος τος. “ Καὶ ὡς ἐπέ. ςἄά, ς». 
Ἂς ν᾿ “ ΄ 3 “΄ ν ».ᾳ. Ν Ν᾿. 2 “2 

ςρεψεν Δαυὶδ τ πατάξαι τὸν ἀλλόφυλον, χαὶ ππ“ἀαρέλαξεν αὐτὸν ᾿Αξενὴρ, χαὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν 

ἐγώ )λ, χαὶ ἡ χεφαλὴ τοῦ ἀλλοφύλου ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ, Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Σαοὺλ, ε8 ἐγώπιον Σαουλ, χαὶ ἡ χεφαλὴ τοὺ ἀλλοῴφύλου ἐν τῇ χείρι αυτϑ. θος υλ, 58. 
᾿ ὃ ᾽ ρο - ͵7 

“Υἱὸς τίνος εἶ πταιδάριον , .χαὶ εἶπεν Δαυὶδ, Ὑἱὸς δόλα. σον Ἰεσσαὶ τὲ Βησλεεμίτε, 

ΗΝ ᾿ ἅ. τὸ δες ." Νν δ: ΄ |  " ἘΞ 

ΚΑῚ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν λαλῶν πρὸς Σαδλ, χαὶ ἡ ψυχὴ Ιωνάϑαν συνεδέϑη τῇ Ψυχῇ 1. 
-“, 92 ’ἤ’ ρ ΝΜ ΣΝ Ὰς 3 ρὰῷ 

Δαυὶδ, χαὶ ἠγάπησεν αὐτὸν ᾿Ιωνάϑαν χατὰ τὴν Ψυχὴν αὖτ, Καὶ ἐλαξεν αὐτὸν Σαοὺλ ἐν τῇ 2. 
3 Ν, 2 ει ΦΦ δ Ν ε»᾿' Ν, ᾽ὔ ) 

ἡμέρᾳ ἐκείνη, χαὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν ἐπιςρέψαι ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ ππατρὸς αὐτᾶ. Καὶ διέϑετο Ἴω- 5. 
ὼς αν Ν ΝΞ ΕΞ ἰῳ 3.» ν᾿ ἣν Ν εν αὶ ἐξεδύ 3 3 Ν 

ψάϑαν χαὶ Δαυὶδ. ἐν τῷ ἀγαπᾷν αὐτὸν χατὰ τὴν Ψυχὴν αὐτᾶ, Καὶ ἐξεδύσατο ᾿Ιωνάϑαν τὸν 4. 
: : ΞΕ κ᾿ ΄ ε ν Φ “ ““- 
ἐπενδύτην τὸν ἐπάνω, χαὶ ἔδωχεν αὐτὸν τῷ Δαυὶδ, χαὶ τὸν μανδύαν. αὐτῇ, χαὶ ἕως τῆς ῥομφαίας 

ὃ ρ. » Ω “᾿ : ε .“- Ὶ ͵ - “,,2 δ 

αὐτϑ, χαὶ ἕως τῇ τόξε αὐτῷ, χαὶ ἕως τῆς ζώνης αὖτ, Καὶ ἐξεπορεύετο Δαυὶδ ἐν πτᾶσιν οἷς δ. 

᾿ΠΜ1Π. Καὶ ὠνέρρεψαν) καὶ ἀνεφρεψεν 93. λα καὶ Θεοῦ. ἄν- 
δρες] οἱ ἀνδρες 247. ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ἐκκλίνοντες] φυλαὶ Ἰσραὴλ ἐκ- 

κλίνεσαι Απ. 1. - ἐκκλίνοντες] ἐχκλιναλ]ες 44. εἐκχκλήνοντες 242. 

ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων] απὸ τῶν ἀλλοφυλὼν 243. καὶ κατεπάτεν) 

και τροενομευσαν 19) 82) 93) 108. Οπιρῖ, κατεπώτεν) διηρπασαν 

πιᾶτρ. 543: . 
11ν. Καὶ ἔλαξε] κα καὶ ὥεογρ. ἤνεγκεν] ἀνήνεγκεν ς ς, τό, 64, 

19 82, 92, 93» 108, 121) 123) 158, 236, 243) 24ς, 246. (οΠ}Ρ]. ΑἸά, 
Ὅαι. Νίο. ἡγαγεν 247. καὶ τὸ σκεύη αὐτΕ} καὶ ὅπλᾳ αὐτὰ ϑ8ῖαν, 
ἔϑηκεν] εϑέτο 19, 82» 93» 108, 123; 247. Οὐτηρ]. δῖδλν. ἦν τῷ 
σκηνώματι] ἐν τω σκηνομῶτι 436. ἐν τῇ οἰκίᾳ Θεοῖς. 8ιαν. αὐτῷ 
βη2].} αὐτῷ ΑΙεχ.᾿ α δῖαν. Οἴἶτος. ᾿- 
ΠΝ. μα οπι. ἱπίερτ. 247. Καὶ ὡς εἶδεν] καὶ ἐγένετο ὡς εἰδὲ 
1ο; 46», τ6, 82, 93, 1τοϑ, 1ς8, 246. Καὶ ὡς εἶδεν ὅς. τὰ τὸν 
ἀλλόφυλον νεῦ. 6. ςαρ. [ε4ᾳ. ἱποὶι.1 Βαθεὶ ἢ κς 64. 9ς,.. εἶδεν 
Σαοὺλ τὸν Δαυὶδ] εἰδὲ Δανιδ τον Σαδλ τοό. ἐκπορευόμενον] ττορευ- 
ὀμενον 1:8. εἰς ἀπάντησιν) εἰς συνανΐησιν ς2, 64) 92, 123) 144,0 Βατ-Ηεδς. καὶ ἡ Ψυχὴ ὅζς. αὐ θη. σοτη.} εἰδὲν αὐτὸν Ιωγαϑαν 
436. Αἰά. (αἱ. ΝΙς. τῷ ἀλλοφύλε] τῶν αλλοφυλων 52, φΦ46. τῶ καῖα τὴν ψυχὴν αὐτε ςό, 246. Ἰωνάϑαν 19] Ιοναϑαν (ῆς ἰη8α) 
αλλοφυλω ςό, τ44, 236. ΟΑῖ. Νίς. ᾿Αξενὴρ 19] Αδεννηρ (ῆς 8) 2. -Ὦ τὰ υι Σαδλ 247). Δαυὶδ] Δαξιδ (ῆς ᾿ηἢι) 2. αὐτῷ] 
χρ, 56, 64, 82, 93; ιού, 107, 108, 120, 123) 134η144)236,242,243,) αὐτὸ (ἢς ἴῃ 1644.) 19, (3, τς», 24, 82, 1οϑ, 124, 236, 243, 547. 

82, 93» 1ού, τοϑ, 120, 134) 158, 243, 246. (οπιρί. ΑΙά. Ἰεσσαὶ) 
ῬγαετηΪιΣ. τὰ 195 ςύ, 2466 τῇ Βηϑλεεμίτε] τα Βίϑλεεμιτε 93. 

1, Καὶ ἐγίνετο---πρὸς Σαὲλ] Και ἐγένετο ὡς ἰσηλϑὲ Δαυιδ τρρος 
Σαδλ, καὶ σννέετελεσε λάλων αὐτῳ τό, 246. καὶ ἐγένετο ὡς ἐφη Δαυιδ 
ἐνώπιον ΣαΘᾺ 247. Καὶ ἐγίνετο -τῇ ψυχῇ Δανὶδ] Καὶ ἐγένετο ὡς 
εἰσηλδὲε Δαυιδ προς Σαδλ, καὶ συνετέλεσε λάλων ἀντὼ εἰδὲν αντον Ιω- 
γαϑαν καὶ σγνεβεϑη τὴ ψυχὴ αντὰ ἡ ψυχη Δαυιδ το. ἃς πίῆ καὶ ψυχη 
αντε τῇ ψυχη Δανιδ, ας, 82, 93, τι98. βαξιρα εβ 2οῆ νεγόα ἀμξες 
εοἰδφαία οἱ ακίπα ϑοπαιάα εὐπὶ απίπα Ῥαυίά Ηϊετοη. Καὶ ἐγέ- 
γψετο ὡς συνέτελεσεν] ὡς δὲ σννετελεσε 44. Και ἔγενετο ὡς εἰσηλϑεν 
Διανιδ προς Σαονλ καὶ συνετελεσεν 1.8, πρὸς Σαὰλ] αὐτω τ 8. 
καὶ ἡ ψυχὴ] α καὶ 44, 144, 236. (Αἱ. Νίς. καὶ ἡ ψυχὴ---Δαυὶδὴ 
δὲν αὐἦον Ἰωναϑαν καὶ συνεδεϑη ἡ ψυχὴ αὐτῇ τὴ ψυχὴ Δαυιδ 168. 
καὶ συνεδέϑη. ἡ ψυχὴ Ἰωνάϑαν Δαξίδ. Οτεροτ. ὙΠδυπηδίυγν. Οτδῖ. 
8ὰ Οἠρ. Ορ. ρᾶρ. ὅο. ραία φῇ απίπια εὐμε ἰπ απΐνπα ἤβίως ϑγτ. 

φ46. ΑΙά. (Αἴ. Νίο. τὸν ἄρχον. ] κα τὸν 44. τῆς ϑυνάμεως 
- αὐῇε το, ςς, τό, 85, 93, 1οϑ, 1ς8, 246. ὃ νεανίσκος---᾿Αξενὴρ 4] 
ὁ νεανίας Αδεννηρ; καὶ ἀπεχριϑὴ καὶ εἰπὲ το, 93. ὁ νεᾶνιας Αξενηρ; 
καὶ ἀπεχριϑὴ Αρενὴρ καὶ εἰπὲν τς. ὥς, πῇ Αδεννηρ, 82; τοϑ. ὁ νεα- 

νισκος Αδεννερ; καὶ αἀπεκριϑὴ Αδεννειρ κᾶι εἶπεν τς8. ὀ ἠδ γεανίσκος 

τος] α ὅτος 44. 9 γεανιᾶς δτος Αδενηρ ζω. ἔς, πὶ Αβεννηρ; 236. 
αι. Νίο. ο νεανίας Αδξεννηρ τό, 246. -ἰ- Αβεννηρ 64, 92, τού, 120, 
134) 243. ΑΙά. ονεαγισκος τινος Αξεννηρ; 107. -ἰ ᾿Αδενήρ Οοπιρὶ. 
καὶ εἶπεν ᾿Αδενὴρ] καὶ ἀπεχρίϑη ᾿Αδενὴρ καὶ εἶπε Οοπηρ, ᾿Αδε- 
νὴρ 25] 44, ςύ, το), 246. ἡ ψυχή σε] -[ κυριε το. -Ἑ κυριε μα ςς, 
ςό, 82, 93; 1οϑ, τς8, 246. Οοπιρί. ἢ ψυχή σε--ἰπερώτησον ἴῃ 
φοπι. [64.} ἡ ψυχη σε βασιλεὺς ἐπερωτῆσον 236. βασιλεῦ] αὶ 44, 
1ο7. βασιλεὺς 74, τ44. 
1 8, 246. Ορηιρὶ. | | | 

ΠΕΨΙ. α Οουι. ἱπίερτ. 247. ὁ βασιλεὺς} α ὁ Οοαιρῖ.. ἐπερώτη- 

σον ὅς, δὰ ἤη. ςοπ.} ἐπερότησον (40) υἱὸς τίνος το. υἱὸς] 82, χ2ο, 
148. ὁ νεανίσκος ο γεῶνιας 529 58γ 56, 82, 93, 1ο8, “46. Οομιρὶ. 

ὁ νεανίσκος ὅτο4]. κα 44. κ ἅτος 745 τού, 1075 120, 134. 243. 
1.011. Καὶ ὡς ἐπέρρεψεν---αὐτὸν 15} καὶ ὡς ἐπέτρεψε Δαυιδ παρε- 

λαξεν αὖον το. ἐπέςρεψεν) ὑπερρεψψεν ς:ς. τοῦ πατάξαι] φα- 

ταζας ςς» τό, 82, 93, 1οβ, τς8; 246. (οπιρὶ. μετα τὸ παΐαξαι 247. 
πατάξαι] ταταζε (ἢς) 242. τὸν ὠλλόφυλον---ἐνώπιον] τον αλλα- 
φυλον εἰσηγαγεν αὐῇον Αδενηρ ἐνωπιον 44. καὶ ταρέλαθδεν] α καὶ 

ς 8, 56, 83, 93. 108, τςΒ, 246, 247. ἕοπιρὶ. ᾿Αδεγὴρ} Ἔ ἀρ- 

χων δυνάμεως Σαουλ 245. Σαοὺλ] ρβγαπγε, τε βᾳσιλεως εό, 
346. δὰ : 
᾿ς ΕΥ͂ΠΙ. , Τοῖ, οοπὶ. 247... 
Σαδλ 1Φ,. υἱὸς τίνος] Τα, 44, 
82, 93, 1οϑ, 148, 246. ΟομΊΡΙ. 

πρὸς αὐτὸν) - 44. Σαδλ] ο 

ταιδαριον] γεανια; 10. ςςγ. 56, 
δέλε] ργδεγηΐιι. τῶι 10. 44) 5 ἐς 6, 

εἰ οδα} οὐκ οἰδὰ 1. 445) ςῷ» ςό, 82,,93.᾿ 

(ουρὶ. ΑΙ4. δι, Νὶς. 
. Ἢ. ἐν τῇ ἡμέρρι ἐκείνῃ] καῖα τὴν ἡμέραν δκεινην 44. οὐκ ἔϑωχεν 
αὐτὸν] πκ ἀφῆκεν αὐῇον 19, 54) κά, 82, 93,) τοϑ8, 1ς8, 246. Οὐομ:ρ. 
ουκ ἐδῶκεν αὐτῷ ς3, 64) 92, 123, 144, 236, 242. (δῖ, Νίος. ἐν τῷ 
ὀΐκῳ] εἰς τὸν οἰκοὸν 19, ξζ. ς6, 82, 93, τοϑ, 1 8, 246. (οἴηρὶ.. αὖ- 
18} αὐτε (ἢς ἰῃ64) ξό, τού. - ἤν 

11. ,ἼΟοι. οσπι. 44. Καὶ διέθετο) καὶ οϑετο ςς. καμμδιε. 
ϑεντο 242. Ἰωνάϑαν καὶ Δαυὶδ] Δαυιδ καὶ Ιωναϑαν διαϑηκην 
447. καὶ Δαυϊδὴ -᾿- ο βασιλεὺς διαϑηκην 105) 82, 93; 1τοϑ, 246. 
“Ἢ διαϑηχην τ, ςς, 64), 92, 123», 144, 1:8, 236, 244. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
Οαῖ. ΝΙς, -Ἐ καὶ ο βασιλεὺς διαϑηκην (6. ἐν τῷ ἀγαπᾷν αὐτὸν] 
ἐν τῷ ἀγαπᾶν αὐτὸν αὐτὸν (ἢς) 120. ὅτι ἠγάπησεν αὐτὸν Οοχηρϊ. 
ἐν τῷ ὠγᾳπᾷν--ψυχὴν αὐτῷ] οτι ηγαπησεν αὖτον ψυχὴν ἀγαπῶντος 
αὐτον το, ξό, 82, τοϑ, τς8, 246. ὥς, Ὠ!ἢ ἡγαπησεν αυτός, ςς. ψυ- 
χὴν ἀγάπωντος αὐἴον 93. ὁῦΟΣ. ! 

1. τὸν ἐπενδύτην] , τὸν 81. τὸν ἐπιϑύτην Οαι, Νίς. ἐπεν- 
δύτην τὸν ἐπάνω] επενδυτὴην ἐπ᾽ αὐτῷ 44) τοῦ. ενδυτὴν αὐτῷ 247. 
τὸν ἐπιώγω] τὸν ἐπ᾿ αὖτον 19, ξξ. ζύ, 82, 91» 1οβ, 1 58. , ζ2, 64, 92, 
.144.κ.236, 245. (δὲ. ΝΟ, τὸν ἐπ᾿ ἀυτὼ 74, 120, 123, 134.) 243, 246. 
( ομηρὶ. ΑΙΔ. καὶ ἔδωκεν] καὶ ἐπεδωχεν τοῦ, 
Τὸν 19, 444 58. 56) 82, 937 1ο8, 1ς8, 246. τ ῷ Δαυὶδ] τον Δαδ 93. 
τὸν μανδύαν} τον. μιανδιαν 24). ἔομφαίας ἃχς. δὰ βη. ςοῃγ. ῥομ'- 
φαιας καὶ τῇ τοζε καὶ τῆς ζωνης αὐτὰ 44. καὶ ἕως 45. εξ 39] 
.α τὼς 19, ξζ, 56, 82, 93» 158, 246. (οχηρὶ. καὶ ἕως τὰ τόξου αὖ- 

ἔδωκεν αὐτὸν} α αυ- 

τῷ] ,..134- οοὐἕως τῷ τόξα} κα εὡς τοϑ., τὰ τόξε αὐτῷ] α αὐτὰ 

ἀρ, 85. 86, 82, 93ν 1:58. Οομρρὶ.. καὶ. ἕως’ τῆς ξώνης αὐτοῦ) 
Λ 242. Ε - ᾿ 

, Μ, αὶ ἐξεπορεύετο Δαυὶδ--ττῷ τρολέμον]. Καὶ κατερησεν “αὐτὸν 
ΣκΩΙᾺ ἐπε πὰρ, αγδρας τὰ πολέμου, Και ἐξεπορευετα Δαυιδ καὶ εἰσεπο- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΧΑ. κεῷ. ΧΡ, 

Ἱ. 

ΧΆ 
ΤΑ 

" α Ἵν 

υ.- 
Α. 

νυ Τὸ ἐν τὼ εἰσπορευεσϑαι αὐτας 

᾿ ψατῶσαι τὸν ὠλλέφυλον ἐξῆλθον Ατιη. 

. τυμπάνοις Αττη. τ. 

και εν χαρμονὴ 93. 

: " Σ ΄ ον ἀπέςειλεν αὐτὸν Σαδλ, συνῆχεν- χαὶ κατέςησεν κὐτὸν Σαοὺλ 
: . ΑἸ ἷ2ἷὅὁὀῤ ζΧβ«.ιἝ᾿ “ ΠΥ ς ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τῷ “σολεμοῦ" χαὶ ἤρεσεν ἐν ὀφϑαλμοῖς παντὸς τῷ λα, καΐψε ἐν ὀφθαλμοῖς. δόλων Σἀδλ.} Καὶ ἐξῆλϑον αἱ. χορεύὰ 

3 ’ ᾿ τ 
ρμῷ 7 ὥσαι εἰς συνάγτησιν Δαυὶδ ἐχ "᾿σασὼν “πόλεων ΄ ᾿ Ἷ ϑῳ» Ὁ ᾿ ε βᾷ «υμξαλοις. Καὶ ἐξηρχον αἱ ψυναΐκες, 

ΝΗ 2 ξ΄ ΄ 3 “Φ Δαυΐδ' ἐν μυριάσιν αὐτῷ, 
τα, καὶ εἶπεν, Τῷ Δαυὶφ 
ὑποξλεπόμενος τὸν Δαυὶδ 
βίον, χαὶ ἔπεσεν πνεῦμα 
Δαυΐδ ἔψαλλεν ἐν χειρὶ αὐτῇ ὡς 

θέυετο δυνιὼν ἐν τδασὶν οἷς αν ἀπεςειλεν αὐον Σαὲλ το, 1τ8. ἢς, ηἰῇ οἷς ἀπέξελλεν, 55) ξ6. ἔς, πἰῇ οἷς αὺ ἀπεςξελλεν, 82,93. το8, ἤς, ηϊῆ χᾶι συνίων ἐν πᾶσιν οἷς ἀπερελλεν, 546. Δαυὶδ] -Ἐ συνιῶν (οι. ἐν πᾶσιν οἷ; καὶ πασιν οἷς 52, 64, 92, 144, 236. Οφι. Νίς. ἐν πῶσιν οἷς ἄν Οομηρὶ. ἀπέρειλεν] ἀπέρξελλεν ζ2. ὅ4, (144. ἀοϊεῖο , εἱ δλή- ἄτο λ.) 236. ὠπέρελεν (Ώς) 94. ᾿ ὠπίξειλεν αὐτὸν] ἀπερελλεν αὐΐω 242. συνῆκεν] αὶ 445 747 τού, 120, 134. 243. (ὐοπΊρΡί. συνιων 123. συνῆκεν---Σαὲλ 49] α Οἰππὶ ἱπτεγπηθά. 247. κατέζησεν αὐτὸν] κατε- τησὲν αὐτω 242. Σαὲλ 2, 44. ἐν ὀφθαλμοῖς 15] ἐνώπιον 19, 55» 56, 82, 93, τοϑ, τς8, λ46. ὀφθαλμοῖς ι“-π-οῤφϑαλμοῖς 2] Δ ἈΪτεγιγ. σα Π) ἱητογγηθά, 242. παντὸς τῷ λαᾷ]} τῷ ΣαὩλ 93. καιγε] καὶ 44, 93- και ἐγένετο ξς. καίγε καὶ οπρ. ἐν ὀφϑαλ- μοῖς 29] ἐν τοις οφϑαλμοις ςς. δέλων] των δαλων το, ςς, τό, 82, ῳ3» 108, 1ς8, 246. (ριηρί. . 
. ΨΙ, Καὶ ἐξηλϑον] ρχαιηῖε. καὶ ἐγενέϊο εν τω εἰσπτορευεσϑαι ἀντον ὁτε ἀπέφρεψε Δανι παΐαξας τον ἀλλοφυλον 19. ΡγΘΟΓΉΪΙ, ἐεδήδπη, πη αὐΐες οτε ἐπέσρεψεν, ξζ9 82, 1οϑ. (ὐοπρρὶ. ῬΓΘοτηΣτ, δβέίθηη, ηἰἢ ἐπε- φρεψε,. τό, 246. καὶ ἐγενηϑὴ ἐν τω ἐπιςρεφειν Δαυιδ εξηλϑὸον 44. Ῥγϑεη τ. χαὶ ἐγενηθη ἐν τω εἰσπορενεσῶῖαι αὐΐμς ἐν τω ἐπιςρέψαι Δαξιδ ὥπο τῇ σαταξαι τὸν ἀλλοφυλον ςα. Ῥτγετηῖτι, ἐλάτη, ηἱῇ ἐπιςρεφειν; 74.134) 236. ΑἸά. ργαπια, καὶ ἐγεν" ΘῊ ἐν τῷ ρισπορευεσϑαι αὐτὸν ἐν τω εἐπιςρεφειν Δαυιδ απο τε ταΐαξαι τον αλλοφυλον 64, 144. ῥτγω- τηἶτε, δδάϑηι, ςυπὶ αὐας ργο αὐῖον, τ2ο, 243, ΑἸΙεχ. ργβθηλϊιε. καὶ ἐγε- 

οτι ἐπεςρεψὲ Δα πσαΐαξας τὸν αλ- λοφυλον 93. ΡΓΘΕΓΊΪΕ, καὶ ἐγένετο εν τῷ εἰσπορευεσϑαι αὐἦας οτε ἐπε: ξρεψεν Δαυιδ πταϊαξαι τον ἀλλοφυλον τς8. ργριηΐτ. καὶ εἐγενηϑη ἐν τῷ εἰσπορευέσϑαι αὐΐες ἐπιςρεφοντος Δαυιδ απο τῷ πολέμα μετα τὸ τοαΐαξαι τον ἀλλοῷυλον 247. εἰ ϑἄνγοὶ σαρκί “γε ἐπ Τενήψαίοηι Ψψεῖ. [:. εχ Μ5. Οογθ. ργωπητε. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὲς ἔν τῷ ἐπιςρέφειν Σαοὺλ ἀπὸ τῷ πατάξαι τὸν ἀλλόφυλον (ει, Νῖς. καὶ ἐγένέϊο ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὲς ὡς ἐὠνέςρεψψε Δαυὶδ ἀπὸ τῷ 9α- 
Ε4. ρχγπηε, καὶ ἐγένετο ἶν τῷ εἰσπορεύεσϑαι αὐτὲς, ὅτε ἀνέςρεψε Δαυὶδ ἀπὸ τῆς νίκης τῶν ἀλλοφύ- λὼν σξογρ.. ργφπηῖτ. καὶ ἐφψένεϊο ἐν τῷ εἰσελϑεῖν αὐτὲς ὡς νέςρεψε Δαυὶδ ἀπὸ τῆς νίκης τῶν ἀλλοφύλων ϑίαν. Οἶἶγορ. ργδεπηίτ, εδάεαι, οὐπὶ ἐπὶ τὸν ὠλλόφυλον ρτο τῶν ἀλλοφύλων, 8]αν. Μοίᾳ. αἱ χορεύε- 

σαι] - και αδασαι 19, 93) 1οϑ. (οπηρί. - καὶ αἱ αδασαι 82. αἱ τσαρϑένοι χορεύειν Οδογα. αἱ ταρϑίνοι χορεύεσαι. ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἥς, οὐπ) αἱ ταρϑένοι ἰπῖοτ ᾿Ώς ΟΡ, δίαν. Μοίᾳ. εἰς συνάντησιν} εἰς συναῦ]ισιν 242. εἰς συνάντησιν Δαυ) δ] εἰς απαΐησιν Σακιλ τὰ βασι- λεὼς 19, 82, 93, τοϑ8. (πρὶ. ἔς, πΙῆ συνώντησιν, Οεοτρ. δίαν. Μοίᾳ. ἐκ πασῶν τοόλεων] ἐκ σάσων τῶν πόλεων ΧΙ, 20, 44,ς ζ, τό, γ4, 82, 93. τού, τοϑ, 119, 1342] τ8, 243, 246, 247. Οομηρὶ. ΑἹά, Αἴεχ, Ἰσραὴλ ἐν τυμπάνοις Ισραηλ αδεσαι και χορευεσαι εἰς ἀπαύησιν 

φοοθουνυ 

Σαδλ τὸ βασιλεως ἐν τυμπανρις 74, τού, 120, 134,.243. ὥς, ηἰῇ συγ. 
ἄντησιν, ΑἸά. Θεοῦ; ἔς, ἤπε ἀδουσαι, ΑἸδχ, 
Ἕ καὶ εν αὐλοῖς ςς. Ῥγαρτηϊίε. 
Δαυιδ και εἰς ἀπαντῆσιν Σαυλ 

ἐν τυμπάνοις] 
χαι χορενεσαι καὶ ἀδεσαι εἰς απαύϊησιν 
βασιλέως ἐκ σάσων των τολεῶν Ισραηλ 158. ργφιηπι. ἄϑειν (Ης) καὶ χρρευξσαι εἰς «παΐησιν τε βασιλεως 

Σαδβλ 247. τῷ ἄδειν καὶ χορεύειν εἰς συνάντησιν Σαυὰλ βασιλέως ἐν 
Ἄγαν. ἘΔ, ργριηῖε, ἄδασαι καὶ χρρεύεσαι ϑῖαν, ἐν τυμπανοις--Καὶ ἐξηρχον ἴῃ ςοπι. 64. αδασαε καὶ χορευεσαι εἰς 

αἀπανΐησιν Σαξλ τὰ βασιλεως και ἐξηρχον 44. καὶ ἐν χαρμοσύνῃ] 
α ἐν Αἴχ. καὶ ἐν χαρμοσύνῃ καὶ ἐν χυμδάλοις και εν αὐλοῖς και ἐν χυμξαλοῖς και εν κιγυραις καὶ ἐν χαρμονὴ 19, τοβ, ἤς, ὀχ γαῦλαις 
Ῥτὸ αὐλοις, 82. καὶ ἐναδλαὶς (ῆς) καὶ εν χυμξδαλοις και ἔν πινυραὶς 

ἐν κυμβάλοις] -[- καὶ εν κιγυραις ξς, 
. ΥΠ. Καὶ ἐξῆρχον} καὶ. ἐξηρχοιῖα ΧῚ, το, τοϑ, τῶι, 443,24.) 
347. (οπιρὶ, χαν ἐζηλθον 242, 246. ΑΙεχ; καὶ δον Αὐτῶν 1. «Αἴτὴς 

ἔδωχαν ταὶς Βυριάδας, 
ἀπὸ τῆς. ἡμέρας ἐχείν 

Θεδ ππονηρὸν ἐπὶ Σαούλ, χαὶ «προεφήτευσεν ἐν μέσῳ οἴχου αὑτῷ, καὶ χαϑ' ἑκάςην ἡμέραν, Σαοὺλ τὸ δόρυ χαὶ εἶπεν, πσατάξῳ ἐν Δαυὶδ χαὶ ἐν τῷ 

Ἐᾳ. 

Ἰσραὴλ. ἐν τυμχάνοις, χαὶ ἐν χαρμοσύνῃ, χαὶ ἐν Ὁ χαὶ ἔλεγον, Ἐπάταξε Σχοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτῇ, χαὶ Καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥημα ἐν ὀφθαλμοῖς Σαοὺλ περὶ τῇ χόγδ τό- 
χαὶ ἐμοὶ ἔδωχαν τὰς χἰλιάδας, [Καὶ ἦν Ξαὲλ 
ἧς καὶ ἐπέχειγα. Καὶ ἐψενήϑη ἀπὸ τῆς ἐπαΐ.- 

Καὶ τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ Σαέλ. Καὶ ἦρεν 
τοίχῳ. Καὶ ἐξέχλινεν Δαυὶδ ἐπὶ πῤῥοσΞ: 

Καὶ ἐξηρχον αἱ γυναῖκες} δὲ Τυδοϊπεδαὴ! νικίϊεγες Ψ αἷᾳ: γυναῖκες} - αἱ χορευδσαι ΧΙ], το, 82, 93, 108, 144, 436, 242. (λῖ. Νῖίς. -Ἑ αἱ παιζεσαι ἐν κυμξαλοις 
γῆσαι ςς. ἰχορενεσαι 64, τ2ὶ. Ῥεγφτηϊῖ: Χορευδσαι γι. - αἱ πχι- ζασαι γ4, τού, 120, 123, 134. (᾿οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. 4 χορευεσαι Ἅ107γ 1.8, 244. - ἀπασαι 247. Ἔ συμξιξαζόμεναι Ατηγ. τ. Αττι: Ε4. ᾿ καὶ ἔλεγον] χορεύεσαι καὶ ἥδον Θεογρ., χορέύᾳσαι καὶ λέγε- σαι ϑίαν, ᾿μώξηδ αἰφς αἰϊεεηίεε Νυΐᾳ. ᾿Ελχταξε--ἰν μυριάσι αὐτ} ἐπαΐαξεν Διαδ εν μιφίᾶσιν αὐτε χαι Σακλ εν χιλιασιῦ αὐτα 24τ: ἐπάταξε Δ -ξἰδ' ἐν μυριάσι, καὶ Σαὲλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ, Βαῆϊ: Μ. ἴοητι. ἰΪ. Ρ. 92. Ῥεειβᾶι δαιῖ ἴη πελλιόπς, Ταυϊη ἰπ ἀἴσεθρε »ἰϊιόμ. Αὐοδυ, ἐπάταξε Σαυὲλ χιλιάδας καὶ Δαυὶδ μυριαδὰς Ατη, 1. Ατίη, Εά. Ῥφϑσιδι ϑαιῖ περ, εἰ αυϊά ἀἶξεορα »ε αν υἷσ. ἐν χιλιάσιν αὖς τὸ}, αὐῇαᾳ 2.6, 2470. αὐτῷ ιϑ. οἱ 2] αὐτῷ ΑἸεχ. , 5|.ν Οἤίορ, μυριάσιν αὐτῷ] , αὐτὰ 247. : ᾿ 
ΠῚ. Καὶ τονήβὸν] καὶ Δᾶδ τοονηρὸν (ἢς) 245, Καὶ τόνηρὸν τὶν ὀφϑαλμοῖς Σαὲλ])" Και ὀργισϑὴ Σαδλ καὶ ἐφανὴ τονηρον τὸ ρημᾶ σφοδρα ἐνώπιον Σαϑλτο. ῆς, πἰῆ ὡὠργισϑη, 82, 93, το. ΟὐπρΡὶ. κι ὡξγισϑὴ Σαδλ σφοδρα τηατρ. 243. καὶ ἐθυμώϑη Σαὲλ σφόδρα καὶ πόνη- ρα ἰφάνησαν τὰ ῥήμαϊα πρὸ ὀφθαλμῶν Σχδλ Θεογρ. ἔς, πἰῇ “πόνηρά γάρ, 8ῖαν. Οἴτορ. ἢς, ἤπὸ πρὸ ὀφϑαλμῶν Σαὰλ, ϑῖαν. Μοφι. Καὶ πονηρὸν---λόγᾳ τότε] Καὶ ἐϑυμωώϑη Σαυὲλ περὶ τὰ λόγπ τάτε Αττὴ. σὶ Ατπι. ΕἘὰά. τὸ ῥῆμα] -Ἡ σφοδρα ΧΙ], 20, ξς, ς6, γι, τ [99 123, 245, 246. ΑἸά. -Ἐ τατο 1 ς8.. περὶ τῷ λόγε τότς] ὑπὲρ τῷ λογξ ττὰ ΧΙ,20, ςς, τό, )1,2.4.7, 246. κα τα λΟΎΒ 247. περὶ ῥήμαϊος τέτα Οεογῥ, καὶ εἶπεν] Ἔ Σαουλ 82, 93» 108. Θεοῖς. δ[αν. τῷ Δαυὶδ ἔδωκαν] ἔδωναν τὸ (ῃς) Δαυὶδ 44-. «ἐδωκαν τῳ Δαυιδ 82, 93» 1ού, τοϑ, 120, Οὐπιρὶ: ΑἸεχ. εδωκὰν τω Δσαδι 34. εδωκαν Δαυιδ 247. καὶ ἐμοὶ] ἐμοὶ δὲ δίαν. Μοΐς. ἐμοὶ---χιλιάδας] ἐμοι χιλιάδας ἐδωχαν 44, τοῦ, 120, 134. ἔδωκαν 2}, γι1, 24ς; 247. τὰς χιλιάδας] , ταὶς γ4. χιλιάδας] -ἰ- καὶ τί αὐτῶ σλὴν ὃ βασιλέα (ἔς) το. - εαὸ ἄεπι, πίᾷ ἡ βασιλεία, 44, ςς, γ4, 82, ὁ3, τού, 1οϑ, 120, 134,1 58, 843. 247. (ογρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. ᾿ 

ΙΧ. Ἐχῆδε πος ςοπῆπηα ἴῃ Οοάϊοε ΄. 
ὑποδλεπόμενος) ὑποδλεψασά ὄμενος (ῇο; 
242. ἀπὸ τῆς ἡμέρας] ὑπο τῆς ἡμέρας 
επεχεινας 246. ᾿ 

Χ. αΟὐοι. το. εἴ τι. ἰηΐερτ. 11, 56, 71, ττῷ, 244,22, 246. ἤᾶθεῖ Τὰ κς 64. Βαδεῖ φοπη. το. δ Χὶ 92. διαδεῖ ἴῃ τηᾶγρ᾽. οὩΠῚ ἤν. ἼΟ ἰδουῆςθ ι21. Καὶ ἐγενήϑη---σονηρὸν] καὶ ἐπι τῆς ἐπαύριον ἔπεσε τνευμα τσονηρον 44. ἀπὸ τῆς ἐπαύριον] ἐπὶ τὴν ἄνριον 247. καὶ ἔπεσεν] καὶ ἐπέπεσε 52, 1445) 216, 542. (5. Νίς. καὶ ἔπεσεν---ἰπὶ Σαοὺλ] καὶ πνεῦμα .τοονηρὸν παρὰ Θεοῦ ἔπνιγε τὸν Σαΐλ Οτΐρεπὶ ἴοΠΊ. 1. Ρ. τός. φνεῦμα Θεδ] νευμα τάρα Θεξ το, ς2, 82,-1:ο8, 121, 123, 1.8, 226, 242. (οπηρί. , Θεξ όᾳ4, τ44, 247. 'προεφή- τευσεν} ἐπροφήτευσεν 6. ἐν μέσῳ οἴκε] ἐν μέσω τὰ οἰκβ 19, ς2, ςζ, 82,03. ΤῸό, το8, 121, 158, 2326, 247. (οπιρὶ. ΑἸά. (δε, Νς. εν μέσῳ Τῷ οἰζῷ 120, τ34,243. καὶ Δαυὶδ-- χειρὶ αὐτῷ] καὶ Δαυὶϑ ἔψαλλε χειρὶ αὐτῷ Οοάεχ. ἀπὰς δεγβ!. ἔψαλλεν «ψαλεν τού, (144. Ῥοίξεα σοττ. εψαλλεν.) 1.8. ἐν χειρὶ] εν τή χεῖρι το, ξα, ξς, ὅψ, 82, 93, τού, 120; 121, 1237) 144. 168, 226, 245. Οομπρρὶ. (τ. Νὶς. ἦν χειρὶ αὐτθὲ}] καὶ 44. ἐμπροσϑὲν αὐτῇ 247. ἐν τῇ χορ] κα τῇ 85. | 
ΧΙ. Καὶ ἦρεν Σαοὺλ] κα Σχδλ ςξ, 
Καὶ ἦρεν Σαὲλ τὸ δόρυ] Α το, το. 
Δαυ! δ] τεαΐαξω ἐν Δαξιὸδ καὶ εκαταξεν ἐν 
32. ἐν Δαυὶδ], ἐν 247. 
(2452. δἀάϊξ ὅταταξεν τη. τες.) 
ἐξέκλινεν) εξεκλείνε. 91. 

καὶ τυμπάνοις 44. “χοῤρένεσαι λε- 

Σαδλ] κα τς, 227. 
Ῥοίξεα οοττ. ὑποδλδᾶψαίμενος) 
82. ἐπέκεινα] ἐἔπγω 123. 

καὶ εἶπε Σαοὺλ Οαϊ. Νις, 
τπαταζὼ ἐν Δαυὶδ---ἐξίκλινεν 
τὼ τοίχῳ καὶ ἐξέκλινε Δχδιδ 

καὶ ἐν τῷ} και ἐπαταξεν ἐν τῶ 144. 
ον 

ΞΣ ἷ τοίχῳ} τυχω 93. -ἰ- κάϑηκε 247, 
- δίξ] δὺς το; ; ι 



ἹΒΑΣΙΛΈΤΙΩΝ ᾿Α: 
᾿ . ; : ᾿ Ὃ ν » 2 3. νΝ 3 2 3. φὼ 

ὥπε αὐτῷ δίς. Καὶ ἐφοδήϑη Σαδλ ἀχὸ προσώπε Δαυὶδ, Καὶ ἀπέςησεν αὐτὸν ἀπ᾿ αὐτῇ, 
ΚΕΦ. ΧΥΠΙ. 

χατέςησεν αὐτὸν ἑαυτῷ χιλίαρχον" χαὶ ἐξεπορεύετο χαὶ εἰσεπορεύετο ἔμπροσϑεν 18 λαϑ, Καὶ τα. 

ἣν Δαυὶδ ἐν “Φφάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτῇ συνιῶν, χαὶ Κύριος ἣν μετ᾽ αὖτ. Καὶ εἶδε Σαϑλ ὡς αὐτὸς 

συγιεῖ σφόδρα, χαὶ εὐλαξεῖτο ἀπὸ ποροσώπϑ αὐτξ. Καὶ σὰς Ἰσραὴλ χαὶ Ιόδας ἡγάπα τὸν 

Δαὺϊδ' ὅτι αὐτὸς εἰσεπορεύετο καὶ ἐξεπορεύετο πρὸ ποροσὼπξ τῷ λα, [Καὶ εἰ πῈ} Σαϑλ πρὸς 

Δαυὶδ, ἰδὲ ἡ ϑυγάτη δ μ ἡ μείζων Μερὼξ, αὐτὴν δώσω σοι εἰς γυναῖκα, χαὶ πλὴν γίνε μοι εἶρ 

υἱὸν δυνάμεως, χαὶ “πολέμει τοὺς πσολέμες Κυρίου. Καὶ Σαδλ εἶπεν, μὴ ἔξω χείρ μδ ἐπ᾿ αὐτῷ, 
3 , Ν Ν Ἂν ᾽’ 9 ΄ 9 --ἦ ΄ι ε 

χαὶ ἔςαι ἐπ᾽ αὐτὸν χεὶρ ἀλλοφύλων. Καὶ εἶπεν Δαυὶδ πρὸς Σαοῦλ, τίς ἐγώ εἰμι, χαὶ ἰτίῃ ἡ. 
ζωὴ τῆς συγγενείας [σε] πατρός μα ἐν ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἔσομαι γαμξρὸς τῇ βασιλέως ; Καὶ ἐγενή.- 
ϑη ἐν τῷ χαιρῷ τῇ δοϑῆναι τὴν Μερὼξ ϑυγατέρα Σαδλ τῷ Δαυὶδ, χαὶ αὐτὴ ἐδόϑη τῷ ᾿Αδριὴλ 
τῷ Μοϑυλαϑίτη εἰς γυναίκα. ] Καὶ ἠγάπησε Μελχὸλ ἡ ϑυγάτηρ Σαδλ τὸν Δαυΐδ' χαὶ ἄπην - 

γέλη τῷ Σαδλ, χαὶ ηὐνύνγϑη ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῆ, Καὶ εἶπε Σαδλ, Δώσω αὐτὴν αὐτῷ, χαὶ 

ΧΙ]. Καὶ ἐφοξήϑη--- Δαυὶδ] Εε εἰπεῖ! ϑαμὶ αυϊά Ψυῖϊσ. Σαὲλ] 
α 247. προσώπε] α 236. Δαυὶδ] -Ἑ οτι ἡν Κυριος μετ᾽ αυτὸυ 

καὶ απὸ Σαδϑλ αἀπεζὴ 10) ς29 749 82, 93, 1Οὔ, 1οϑ, 120, 123) 134» 

144, 216. Οομηρὶ. .ΑἸά4. Αἰεχ. “δι. Νίσ. -Ἑ εαάετῃ 0 δ 92. 

“Ἑ οτι ἦν Κυριος μετ᾽ «αὐτὰ 44. -Ἐ οτι ἣν Κυριος μετ᾽ αὐΐκ, καὶ απὸ 

προσωπὰ Σαδλ ἀπερὴ 158. αὐτϑ, οτί ἦν Κυριος μετ᾽ αὐα᾽ καὶ ἀπο 
Σαουλ ἀπεςζή 242. -Ἐ οτι ἦν Κυριος μετα Δαυιδ, καὶ ἀπο Σαβλ 
ἀπεςὴ 247. “ἡ ὅτι Κύριος ἦν μέτ᾽ αὐτῷ καὶ ἀπὸ Σανὲλ ἡρμένος ἦν 
Ἀπη. 1. Απῃ. Εά. -ἔ ὅτι Κύριος ἦν μετ᾽ αὐτῇ καὶ ὠπῆλθεν αὐτὸς 
ἀπὸ Σαόλ Θεοῖς. - ὅτι Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ Σαὲλ ἀπῆλθε 
δῖαν. Οὗἶτορ. -᾿ εαάεπι, πίῃ Κύριος, 8ῖν. Μοίᾳ. - ἐο φωοα Τοπιέπες 

ες οἶδέ εμπὶ ἐοὸ εἰ αὶ (ε τεεεξει. Ψαυΐρ. : 

. ΧΠΙ. Καὶ ἀπέρησεν] καὶ μετεςησεν ο3. - Σαὲλ Οεοῖρ. ἀπέ- 
φησεν αὐτὸν] - Σαδλ 19), 74) 93» τού, τοβ, 120, 134. Οοπρῖ. ΑἸα: 
ΑΙεχ. Αγπὶ. 1. πῃ, Ἐα. διαν. μετερησεν αὐἷΐον Σαελ 82. αἀπεςησε 
Σαδλ τὸν Δαυιδ 24)η.Ὑ ὥπ᾽ αὐτῷ} ἀφ᾽ εαυτξ 19, ς2, 825 93, τοβ. 
Οομρί. Απῃ. 1. Ασηὶ. Εά. Οδοσρ. ϑαν. απὸ τοροσωπου ἀντοῦ 44. 

αφ᾽ αὐτε 144) 158. Αἰεχ. (αῖ. Νῖο. ἀφ᾽ αὐτῷ (Ώ0) 226.-.- αὐτὸν 
ἑαυτῷ] λα αὐον 243. ἑαυτῷ χιλίαρχον] Ττ. 19, 8259 93, 108. 
Οομηρὶ. κα εαὐτῷ 44, 158. εαὐΐω εἰς χιλιαρχον 24ς. Οεοτξ. ἐν τῇ 
δυνάμει αὐτῷ χιλίαρχον δίαν. Οἴτονς. καὶ ἐξεπορεύετο) Ἑ Δαυιδ 
1ο, τοϑ. - Δαδ93. καὶ εἰσεπορεύετο] κα 82, 18. ἔμπροσϑεν) 
ἐμπροσϑὲ ι44.-. τῷ λα8] λ τὰ 10. 

ΧΙΨΝ. Δαυΐδ] -" συνίων 19, 82, 9,.. ἔν σάσαις] λα εν 151. 
ἐν πτάσαις---συνιῶν} συνίων ἐν πάσαις ταῖς οδοις αὐτῇ τοϑ. Οομπρ. 
Ὑμεοάοτεῖ, Ὁ. 46. ᾿π τ Ἀερ. Ατπι. τ. Ασπ). ἘΔ. Οθοῦρ. εν τσάσαις 
συνιὼν ταῖς οδοις αὐἷε 242. ἱπ ογικίδες οἱϊε μμεὶρ {αρίφας Τριςὶϊξ, ΟΕ]. 
ὁδοῖς αὐτῷ} α αὐΐξ το. ὁδοῖς αὐτῷ ΑἸεχ. συνιῶν} α Πῖς το, 82, 93. 

Κύριος ἦν] αν 1], ΧΙ, ςς, 46, 64, 71) 1τῷν 121, 153, 144γ18, 436, 
242, 244,24ξς, 246, 247. (ΠΡ. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Αγπ. τΆσιη. Ἑά. 

Τὸ, Οεοῖρ. ᾿ Κύριος ἣν μετ᾽ αὐτε ] Κυριος τταντοκρατὼρ μετ᾽ αὐτου 
10, 82) ῥοΒ. Ὑπεοάοτει. ἷ. οἰ. Κύριος ταντοχράτορ (ἢ) μετ᾽ αὐτου. 

93. 
ΧΝ. εἶδε] ἴδεν τς8. ΑἸεχ. ὡς αὐτὸς} οτι αὐἷος 64, 416, 244. 

(Αι. Νῶο. αὐτὸς συνιεῖ σφόδρα ] συνιὼν ἐςιν αὐτὸς σφόδρα Οεοτρ. 
συνιεῖ ) συνιεις 44, 7γ1.0 1ο6. καὶ εὐλαβεῖτο] α καὶ Αἴ. Εὰ,. εὖ. 
λαξεῖτο)] ηυλαξειτο 242, 247. τροσώπε αὐτι} τροσωπα Δαυιὸ 
τοϑ. : 

ΧΥῚ. Καὶ τᾶς] πᾶς δὲ ϑ[αν. Καὶ τᾶς--τὸν Δαυὶδ] ΕΣ ονε- 
πὶς 7)γ,αεὶ εἰ ϑέκήα ἀϊίρεδαπι Ῥαυϊά Τλιοῖξ, (Δ]. καὶ ᾿Ιάϑας} καὶ 
ἰεδα ΧΙ. (121. ς ἴπ πε ἃ ἐξουπάα τ), ἰπίετίαπι εἴ.) ἠγάπα] ηγα- 
πὼν 93.) 1οθ, 119,243. 5ϊΔν. ηγαπὸν 18, 24ς. εἰσεπορεύετο καὶ] 
α 2347. εἰσεπορεύετο καὶ ἐξεπορεύετο] ἐξεπορευετο χαν εἰσεπορευετο 
ΧΙ, 44. 57 5ό, 93,) τοβ, 119), 120, 123, 1347) 144.) 1.8, 416, 242, 
3144. (οπιρί. ΑἸά, ΑἸεχ. (ας. Νίς.ὀ τρὸ προσώπου] πσροσωπω 442. 
τὸ λαξ] τα 158, Σαδλ καὶ τῷ λαβ 244. ρτγετηϊτῖ. τσαντὸς ϑίαν. 
Οἴτορ. ἀπο ν 

ΧΙ. κα ᾿οη]. 179) 18, 10. ἰῃίερτ, 4471 ς8. μείφων] μεῖζον 
93: Μερὼδ] Μελχολ «ἢς ἱπῆα) 19, τοϑ. Μεροῦ (ἢς ροῖξεα, ς2, 
74» 82,93) τού, 120, 134, 236. ΑἸά. (αἰ, ΝΊς.) 242. Βεροῦ (ῆς ἰη- 
[Ὰ) 242. αὐτὴν δώσω σοι] καὶ δωσω σοι αὐΐην 19, 82, 93.» 1ο8. 
ἔς, ἔπε καὶ, Οοπιρὶ. δώσω σο!]} ΤΥ. γ4) τοῦ, 120, 134, 243. ΑΙά. 
'χαὶ τῦλην] α χαὶ ς2, 74, 93, τοῦ, 120, 134, 236, 242, 243, 247. 
Οστηρὶ. ΑἸά. (δι. Νὶς. καὶ τολὴν γίνε μοι} πλὴν γενξ μοι 19, 82, 
108. καὶ πολέμει} καὶ ττολεμὴ 236. καὶ τοολέμει τὰς πολέμες 
Κυρίου] εἰ ραρπαδιεὶς ῥερπαπι Τροπιϊπὶ: Οἤξεῃ. ἴοη,, 1, Ρ. 418.- μὴ 

ἔρω χείρ με] καὶ ἔξω ἡ χεῖρ μὲ τ. χείρ μΕ] καὶ χεῖρ μα ζῶ, γ4, 85, 
93. τού, 108, 120, 134) 243. (μηρί. ΑἸά. Οαῖ, Νὶς. Ὑπεοάοτεῖ: 
ᾳ. 47. ἰῃ τ Ἀερ. ἡ χείς σου (ς) 236. χειρ σου 242. ἡ χεῖρ σου 
247. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐἦον 123, 247. ὙΒεοάοτεί. 1. οἴ. καὶ ἔγαι 
-- ἀλλοφύλων] αλλ᾽ ἐξὼ ἐν αὐτω ἡ χεῖρ τῶν αλλοφυλὼν 10, 85, τοϑ. 
Οὐμηρ!. ὙΤμεοάογεῖ. 1. εἶς, ἤς, πἰΆ. αλλ᾽ ἐται, 93. καὶ ἐπ’ αὐτὸν χεῖ- 
ρα ἀλλοφύλων (ἢς) 247. ἔραι ἐπ᾿ αὐτὸν χεὶρ] ἐξαι ΧΕΙρ ἐπ᾽ αὐἷον 
92. ᾿ ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὼ ζ4, “36, 242. (αἵ. ΝΙς. 

ΧΨΙΠ. τίς ἐγώ---πτατρός μου] τίς γάρ εἰμι ἐγώ; ἢ τίς ὃ οἶκος τῷ 
πατρός μου; Ἰρηαῖ. ΕΡ. Ιπῖἴετροϊ. αἀ ΡΣ Δἀεἰρἢ. τίς ἐγώ εἰμι] τις 
ἕμιοι ἐγω 447. ἐγώ εἰμι} ΤΥ. 10, 82, 93, τοϑ. Οοπρὶ. καὶ τίς καὶ 
ζωὴ] α τις 2) 74. τού, 120, 134, 236, 242, 243, 247. ΑἸ, (Αι. Νίς. 
τίς ἡ φωὴ---σατρός μον] τις ἡ συγγενεια τοῦ πατρος μου το, 82, τοϑ. 
ῆς, πἰῆ συγγενια, 93. τῆς συγγενείας] τῆς εὐγενείας γ4. τῆς 
συγϊενείας---ἐν Ἰσραὴλ] τῆς συγίενειας με ἐν Ἰσραὴλ 4. Ὁαζ, ΝΙσ, 
της συγίενειας μου Ἰσραὴλ 436,242.  συγ[ενείας σου πατρός] συγ- 
γένείας μου καὶ τοῦ πτᾶτρος 44. 
τού, 120, 1345 243.247. Οὐπρ. σγαμέρὸς] εἰς γαμέρον 44. 

ΧΙΧ, Καὶ ἐγενήθη) καὶ ἐγένετο 10, 82) 93) τοΒ. Οοηηρῖ. 
δοϑῆναι] τῇ διδοναι 247. . τῷ Δαυὶδὶ -- γυναικα 19, 1τιοΒ. ἂς 
γυναικα 82, 94,4. καὶ αὐτὴ] καὶ αὕτη ς2, γ4, τοῦ, 134, 236: 
ΟὐοπΊΡ]. ΑἸά. (δὲ. Νίο. -Ἐ ἐφοδηϑὴ τὸν Δαδ93. καὶ αὕτη ὅχο. 
δὰ ἤπ. σοπ|.} καὶ αὐτὴ ἐφοξηϑὴ τὸν Δανιδ καὶ εδοϑη τω Ἐχριηλ τὰ 
Ναολεξ εἰς γυναῖκα το. 6, οὐπὶ Μαολλεξ ργὸ Ναολεξ, τοϑ, καὶ ετὶ 

“Ἁ 
το 

ἐφοξδηϑη τὸν Δαυιδ, καὶ ἐδοϑη τῷ Αριηλ τε Μαϑλλαιε εἰς γυναικα 82. 
τῷ ̓ Αδριὴλ] τῷ Ἰσραηλ 1Π. Ἐσδριηλ 44. τῶ Εδριηλ ζῶ, 226, 242. 
Οὐομρ]. (δὶ. Νίς. τω Εσδριηλ 74) τού, 120, 124. ΑἸά. τῶ Εχριηλ 
93. τῷ ἔσριηλ 44). τῷ Μοϑυλαϑίτῃ] τῳ Μοελαϑιτη 44, 134. 
τῷ Μνυελαϑιτὴ ς5, 442. (δῖ. Νὶς. τω Μολαϑιτη γῳ 163. ΑΙά. τῷ 
Μιυουλαϑίτι (ῆς) 92. τε Μαϑαλαιξ 93. τω Μελαϑιτη τοῦ. 
Μοουλαϑήτῃ (ἢ) το. τω Μυουλαϑήτη 4236. 
τῷ Μαελαϑίτη' Οοπρὶ. 

ΧΧ, Μελχὸλ] Μελχω 44. Μελχωλ 144. Μολχολ σάς. Με: 
χὺλ (ἔς 'πῆ8) Οοπιρ!. Μελχολὰ Οεογρ. ϑίδν. Μοίᾳβ. Σαοὺλ] 
Ρτατοΐττ, τὰ Θέοσ. τὸν Δανίδ] τῷ Δᾶδ᾽ γ4. καὶ ἀπηγγέλη τῷ 
Σαοὺλ] 82. ἀπηγγέλη] απηγίειλε “36, 245. ὠπήγίειλαν τοῦτο 
δίαν. Οἴτορ. τῷ Σαδλ] τῷ 44, 74) τοῦ, 134) 244) 246. ΑΙοχ. 
ηὐθύνθη} εὐϑυνϑὴ τὸ ρημα 44, 74) 120, 134. ΑἸεχ. -Ἐ τὸ ρῆμα κ2, 
92, τού, 123, 236, 243. ΑἸ4. (αἴ. Νίο. ἠϑύνϑη (0) 121. εὐυϑυνϑη 
1:8. εϑυνϑὴ τὸ ρημα 242. ὑηϑύνϑη (Π6) τὸ ῥῆμα 54). καὶ ηὐ- 
ϑύνθη---αὐταὲ] καὶ ἡρεσεν ἐν οφϑαλμοις αὐτὰ τὸ ρημῶ 10, 82, 93, τοϑ. 
Οομρρὶ. ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῷ] αὶ τοῖς 44, ςς, τοῦ, 120, 123, 
134, 144. 148, 216,242,.243, 244, 146. ΑἸά. (αι. Νίς. ὁ λόγος ἐν 
ὀφϑαλμοῖς αὐτῷ Ατηη. ΕΔ, πρὸ τῶν ὀθφαλμῶν αὐτῷ τὸ ῥῆμα Οεοτρ. 
Ὡρὸ ὀφϑαλμῶν αὐτῷ ὁ λόγος ὅτος δῖαν. Οἴἶτορ. ἢ, ἤπε τος, 8ίαν. 

τῷ 
τῷ Μχελαϑητι 247. 

᾿Μοίᾳ. 
ΧΧΙῚ, αὐτὴν αὐτῷ] ὙΥ. τ19. Οεοτρ. 8[αν. Μοΐᾳ. α αὐτῷ ϑίαν. 

Οἰἕορ. αὐτῷ 19} -Ἑ εἰς γυναῖκα 93. Ατπη. τ. ᾿Απη. Ἑά. καὶ 
ἕςαι αὐτῷ--- ἀλλοφύλων] αὶ ουπὶ ἰητεγπηθά. 244. καὶ ἕςαι αὖ. 

τῷ εἰς σκάνδαλον] αὶ Ατπῖ. τ. Ατπι. Εά. Θθοσρ. ἔραι αὐτῷ] καὶ αυ- 
τω 93. καὶ ἦν δες. δὰ ἔπ. ςοπι.] καὶ ἥν Σαοὺλ 'χεὶρ ἀλλοφύλων 
(ἢ τηλγρ. Μἰεόναϊος : οἰ ΑἘὲρΡ μρρὲν ἐπι.) ϑῖαν. Μοῦ. καὶ ἣν ἐπὶ 
Σαξδλ]) καὶ ἐρῶν ἐπ᾿ αὐΐω το, 93, τοϑ. (ΟπΠΊΡΙ. καὶ εαὶ ἐπ᾿ αὐτὸν 
82. Ὑμεοάοτεῖ. 1. οἷς. Θθοῦρ. καὶ ἔραι γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν 81αν. Οῇἶτορ. 
Σαὲδλ 29] αὖον ἴαρτα ταῆπιγαπὶ Ὁ εδά. τη. {ογίρέυπη : ουδὲ ΡΠπηΟ ογαῖ 
αὐτῷ. τούό.. χεὶρ] ἡ χεὶρ ὙΠπεοάοτείῖ. 1. οἶϊ. Ατπ). σ. Ατηι. Ἑά, 

Ιζ, 

16. 

17. 

σῳ πατρός μ8] τε σατρος μὲ γ4,.4. ἃ.» ν᾽ 

χαὶ τ2. 12. 

͵ 

- ἐ 

: ΟΝ 5: 



23. 

26. 

27- 

ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ ἊΑ. 
ΚΕΦ. ΧΗΣ. 

», δ΄ 2 ΄ ᾿ ; ; 
22. ἔςαι αὐτῷ εἰς σχάνδαλον" χαὶ ἣν ἐπὶ Σαοὺλ χεὶρ. ἀλλοφύλων, Καὶ ἐνετείλατο Σαδλ τοῖς πσαι- » "Ὁ ΄ ΄ ε βῳ ΄ " Ν ὥς Ὁ 2 Ν  ε ᾿ : σὶν αὐτϑ, λέγων, Λαλήσατε ὑμεῖς λάϑρα τῷ Δαυὶδ λέγογτες, Ἰδὲ ϑέλει ἐν σοὶ ὃ βασιλεὺς, - ΄ ς "δ Σ). Ὁ Σ "“,.ΆΞ΄, ΙΝ ἊΣ 27 ρο ρ»᾿η χα! “σαντες οἱ “σαιόες αὐτ ἀγαπώσί σε, χαὶ σὺ ἐπιγάμξδρευσον τῷ βασιλεῖ, Καὶ ἐλάλησαν οἱ 

παῖδες Σαδλ εἰς τὰ ὦτα Δαυὶδ τὰ ῥήματα ταῦτα" χαὶ εἶπε Δαυὶδ, Εἰ χϑφον ἐν ὀφθαλμοῖς 
ὑμῶν ἐπιγαμδρεῦσαι βασιλεῖ - χᾷγῶ ἀνὴρ ταπεινὸς, χαὶ ὄχὶ ἔνδοξος, Καὶ ἀπήγίειλαν οἷα πααῖ- 
δὲς Σαδλ αὐτῷ χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησε Δαυΐδ, καὶ εἶπε Σαδλ, Τάδε ἐρεῖτε τῷ 
Δαυὶδ, Οὐ βόλεται ὃ βασιλεὺς ἐν δόματι, ἀλλ᾽ ἢ ἐν ἑχατὸν ἀχροξυςίαις ἀλλοφύλων ἐχδικῆσαι 
ἐχϑρὰς τῇ βασιλέως" χαὶ Σαδλ. ἐλογίσατο ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς χεῖρας τῶν ἀλλοφύλων, Καὶ 

μοῖς Δαυὶδ ἐπιγαμξρεῦσαι τῷ βασιλεῖ. 

᾿ἀπαγγέλλασιν οἱ πταῖδες Σαὸδλ τῷ Δαυὶδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ηὐϑύγθη ὁ λόγος ἐν ὀφϑαλ- 
Ν » “] Ν 22 ς΄ ΞΙΧΝ “ ε Ψ Καὶ ἀνέςη Δαυὶδ' χαὶ ἐπορεύϑη αὐτὸς χαὶ οἱ ἄνδρες 9 ν,0 . 9 “ 3 ρ ᾽ 

ἴω αὐτϑ, χαὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἑχατὸν ἄγδρας" χαὶ ἀνήνεγχε τὰς ἀχροξυςίας αὐτῶν, χαὶ 

ἀλλοφύλων) -ξ- καὶ οἰπὲν Σαξλ προς Δαυὶδ, ἐφαιρέσει (βς) ἐσῃ γαμ- 
δρος μοι σήμερον. 1} ὃς 243. τῶν ἀλλοφύλων Οεοτς. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐνετείλατο Σαὲλ] Ῥτβοτη, χαι εἰπε ΣαΣλ προς Δαυιδ. 
ἐν ταις δυνάμεσιν επιγαμξρευσεις μοι σήμερον 10, 44) 1οϑ, τλο. ῥὑγα- 
τοῖς, ελάεπ), πἱΠ Δάδ 74, 134. ῥγασυνεί. ελάδιῃ, πὶ ἐπιγαμξρευσης, 
82,» 1Ἰοό. ργξιηϊε, δδάδιη, οἰ Δαξὶ δι ΑΙά. Ῥτατηῖῖ. καὶ οιπε Σαἕωὰλ 
τῦρος Δαδιδ' ἐφ᾽ αἱρέσει γαμᾷξρος μοι σήμερον" ἔπι ταῖς δυσιν ἐπιγαμ- 
δρευσεις" νυμφευσεις ἐν ἐμοι ξ2. γϑρηηίες. καὶ διπε πρὸς Διαδ' εν ταις 
δυνάμεσιν ἐπιγαμξρευσεις μαι σήμερον 93. Ῥχρτηϊί. χαὶ εἰπε Σαουλ 
προς Δαυιδ εν ταῖς δυσιν ἐπιγαμδρευσεις μοι σήμερον. 123. Οοπρρὶ. 
Ῥγτιτε, ἐδάδιῃ, ηἱῇ ἐπιγαμδρευσει, 247. Ῥγατηῖττ, ἐβάεπ), ἡ τὸν 
Δαυὶδ, ΑΙεχ. ῥγϑεηνῖ. καὶ εἰπε Σαουλ προς Δαδ' ἐφαιρέσει (Άς) ἐσὴ 
γαμέξρος μοι σμέερον ἔπι τὰις δυσιν ἐπιγαμξρευσεις νυμφόνσεις εν εμοι 
236. Ργφτηϊῖτ, ελάεπὶ, ηἰἢ πρὸς Δαξὶδ ἀφαιρέσει ἔσῃ γαμξρός με, ΟὯι. 
“Νῖσ. Ργαεπιῖτς, καὶ λέγει; Σαυὰλ τῷ Δαυὶδ ἐν δύαιν ἐπιγαμξρεύσεις σὺ 
ἐμοὶ σήμερον. Αττη. 1, καὶ εἶπε Σαὰλ πρὸς Δαυΐδ. δυνάμεως χάριν ἔσῃ 
εἰς γαμεξρόν με σήμερον. καὶ ἐνετείλαῖο Οεορ. Ῥεβειι. καὶ εἶπε Σαὲλ 
πρὸς Δαυιδ. δυνάμεων χάριν ἔσῃ μοι γαμξδρὸς σήμερον. δῖαν. Οἴτορ. 
Ῥτδετηϊες. εαάεττ, ουτῃ ἐν δυμοίμεσιν γεο δυνάμεων χᾶριν, 8ϊαν. Μοΐῃ. 
δἰχλφωμε δανὶ κὦὐἱ δανία : ἱπ ἀμαόμε: τεόμε ἌἼπεΥ πεΗς ἐγ» ἀράς. Εἰ 
πιάπδαυϊ δανί Ψυ]ς. τοῖς παισὶν αὐτὰ} τοῖς πταισὶν αὐτῷ ΑἸδχ, 
α τοῖς Αση). Ἐὰ, λέγων] καὶ λέγει ΑΤχῃχ. τ. Αττη. Ἑὰ. λάϑρα 
τῷ Δαυὶδ] τω Δαυιδ λαϑρα 44, τού, τ2ο. τω Δα λαϑρα 134. 
α λαϑρα 247. τὸν Δανὶδ λάϑρα ΑἸακ. λαάϑρα τῷ Δαυὶδ, λέγον- 
τες] λάϑρα μετὰ τῷ Δαυὶδ καὶ λέξετε Αττῃω. τ. Ατπι. Εά. ϑέλε ἐν 
σοὶ ὁ βασιλεὺς] ο βασιλεὺς ϑέλοι ἐν σοι ΗΠ, ΧΙ, ςς, ςό, 64. 82. τοϑ, 
119, 121, 144, 18, 236, 242, 243, 544,.54ς, 246. (οπιρὶ. Ὁκϊ, Νίς. 
ἔς, πῶ ϑέλη, 93. ὁ βασιλεὺς εὐδοκεῖ ἐν σοὶ Αττῃ. τ. Ατα, Εά. αὶ 
βασιλεὺς ϑέλει δᾶναι σοι τὴν ϑυγατέρα αὐτὰ ϑίαν. Οἴἶτορ. εὐϑοκεῖ 
περὶ σε ὁ βασιλεὺς ϑιαν. Μοίᾳ. σαντες οἱ παῖδες αὐτῇ ἢ α οἱ 
Ατἴτα. 1. τοώντες ἄνδρες αὐτοῦ Αται. Ἐά. χα αὐτοῦ ϑιαν. Οἴτορ. 
ἀγαπῶσι) ἀγαπωσει οοττ. 134. καὶ σὺ] συ 44. καὶ σοι τοῦ. 
καὶ σὺ ἐπιγάμξρευσον] καὶ νἂν ἐπιγάμξρευσον σὺ Αται. 1. Αται. ἘΔ. 
ἐπιγαάμιξρευσου] ἐπιγραμδρευων 24ς. ἴσϑι γαμέξρὸς ϑῖδν. 

ΧΧΠΙΙ. Καὶ ἐλάλησαν---τὰ ῥήμαϊα ταῦτα] καὶ οἰπον αὐτῳ ταυτὰ 
44: εἰς τὰ ὦτα---ταῦτα] προς Δανιὸ ταντα 7γ1. τὰ ρημαῖα. ταυτὰ 
εἰς τὰ ὦτα Δανιδ 82, τοϑ. Οὐπηρί. τὰ ρημαῖα ταντα τῶ εἰς τὰ ὡτὰ 
Δαδο3. τῳ Δαυιδ καϊα τα βημαῖα ταντα 24). τὰ βήμαϊα] καῖα 
τα ρημαῖα ΧῚ, «4,64, 74. τού, ττ9, 120, 123) 134γ436,44. ΑἹά, ΑἸεκ. 
(δι. Νίς. τσαϑῆα τὰ ρημαῖα ςς. κατὰ πάντα τὰ βήματα Αἴτη. τ. 
Απη. ἘΔ, Εἰ κἄφον] α ες ςό, 95, 246. -Ἐ εριν 82,93, τοβ. Οοοτρ. 
ἢ καφόν ἔριν Οοπιρὶ. εἰ καφον ἦ Αστη. 1. Ασίῃ. ΕἘά. εἰ δίκαιον τοῦτό 
ἐγι δῖαν. Οὗτος. ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν] ἐν οφϑαλμοις ἡμῶν 93. πρὸ 
ὀφθαλμῶν ὑμῶν Οεοτρ. δίαν. 
ἔρευσαι τω βασιλει ςς, γ1, 85, τοϑ. 158) 247. ΟΟπΡ]. ἐσιγαμ.- 
ξρευσ' (ον οὐπι ε ἄιρτα υἱκ. {πετ.} τω βασιλεῖ 93. τῷ εἶναι με γαμ- 
θρὸν τῷ βασιλεῖ 5ϊαν. Οἴτορ. ἔς, οὕπὶ με ἱπίοτ προσ, δῖαν. Μοᾷ.. 
κιρὀγὼ ὠνὴν} καὶ ἐἔψω ἀνὴρ ΧΙ, 64, 144; 1ς8, 216, 242, “46. (δι. Νίο. 
Ἀπ. τ. Αστῃ. ἘΔ, ἐγὼ δὲ ἀνὴρ 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. καὶ ἐγὼ εἰμὶ 
844. κῴὠψω ὥνϑρωπος ΑἸεκ. ὅτι ἐγὼ εἰμὶ ἀνὴρ Θεοτρ, ἐψὼ γάρ εἰμι 
ἀνὴρ ϑιαν. ταπεινὸς] εἷς τεταπεινωμένος εἰμὲ Ατη;. «. ταν, Ἐὰ. 
καὶ ἐχὶ ἔνδοξος] καὶ κὰκ ἔντιμος το, 82, 93, τοβ. Οοιρὶ. 

ΧΧΙΝ. ἀπήγίειλαν δοο. Δ ἄπ. σοπ).} ἀπηγίειλαν αὐΐα τῳ Σαουλ 
44. ἀπήγίειλαν οἱ τταῖδες Σαὲλ αὐτῷ] ανηγίειλαν τῳ Σαουλ οἱ 
τταιδὲς αὐτα 85. ἔρ, τῇ αἀπηγίειλαν, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. (οάά, ἀυο 
βετρῖ. ἀπήγγειλαν αὐτῷ οἱ τταῖδες αὐτῇ Απη, τ. αἰϊΐᾳυο. Ατα). ΕΔ. 
ἀπήγγειλαν οἱ πσαῖδες τῷ Σαὰλ Οεοτρ. 8[ν. φῶτῷ} τοῦ. σῷ 

ψοΣ. "1. 

ἐπιγαμξρεῦσαι βασιλεῖ] ἐπιγαμ-. 

Σαδθλ 24). κατὰ τὼ ῥήμαῖα δζς. τὰ ἔπ. οοια.} 71. κατὰ τὰ 
ῥήμαϊα ταῦτα] καῖα παντα τα ρημαῖα 8, 93, τοβ. Οοπιρί. ταῦτα 
τὰ ῥήμαϊα Οτοτρ. ϑιΔν. ἃ ἐλάλησε Δανίϑ] κα 44). ἐλάλησε 
Δαυίδ] ελαλησε Σαδλ 134. 

ΧΧΡΝ. Τάδε ἐρεῖτε) εἴπατε 85, 93, τοβ. Οοπηρ, ὧδε ἐρεῖτε 
Οεοτρ. δίαν. Τάδε ἐρεῖτε τῷ Δαυὶδ], 244. ἐρεῖτε] ἐροιται 134. 
Οὐ βέλεται---δόματι] ὅτι οὐ βάλεται ὁ βασιλεὺς τεροίκεια δῶρα (οια- 
δία πιμπετα) Αττα. 1. Αση. Ἐη, οὐ βέλεται ὃ βασιλεὺς ἐν πλότρῳ 
γαμξρὸν ΟΘεοτρ. δ[αν. Οἶτορ. ἔς, οὐπι γαμιξρὸν ἱπίογ ὕποοε, βίαν. 
Μοίᾳ. βέλεται ὃ βασιλεὺς] βελομαι ἐγω τ2:. ὃ βασιλεὺς] 
Ροίξ ὁ ὑπ Πϊτεγα εἰξ εγαία, ξοσί, ἀτάσυϊυβ δἷβ ἰοτρι. 242. ἂν δόματι) 
εὗνα 82, 93, 1οΒ. Οομρρὶ. ἀλλ᾽ ἢ ἐν] αλλ᾽ ἐν ΧΙ. Αἴτη. τ. Αγ. 
Εά. δ[αν. Οἴτγορ. ὅτι ὁλλῇ (ἢς) 82,93. ἀλλὰ ταλὴν ἐν ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἷν ἑκατὸν] ἕνεκα τῶν ἐν (ἔς, πιοπά.} 119. ἐπ ἐξαίμπρ 8 γγ. Βρυ- δε. 
ἐν ἑκατὸν ἀκροξυρίαις] εκαῖον ἀκροδυριας 44. γ4, 93, ιοό, 120, 134. 
(οπηρ].. εκαἦον ἀκροδιςιας τοῦ, ἐκϑικῆσαι] ἐκϑυκησαι 242. εχδιν 
κησεται ,46. ἐκδικῆσαι ὅτο. αὐ ἤμ. σοη).] α ΑἸεχ. ἐχϑρὲς] εἰς 
εἐχϑρους ΧΙ, 445) ζ2, ςς, ξό, γι. 744, 82, 93, τού, τοϑ, 110, 120, 121» 
123) 134) 1445) 1ς8,.226, 242, 24ς, α46. Οοπιρὶ. ΑΙά. σε, ΝΙῖς, 
τες ἐχϑρες 24). καὶ Σαὲλ] Σαὲλ ψὰρ ϑίαν. ἐλογίσατο] ελον 
γησαΐο,4ᾳς. ἐμβαλεῖν αὐτὸν] ΤΥ. 11, 64, ται, 144,2 36,244, (8, 
Νῖς. τὰ ἐμξαλειν τον Δανιδ ΧΙ, ςό, 243.. “ τὸ (ἃς) Δῶὸ 93. τὰ 
ἐμξαλειν του. Δα 242, ας. αὐτὸν]. τον Δαυιδ ςς, 71, τοβ, 110, 
1ςθ, γ46. Οὐπτρὶ. κα το, τὸν Δαδὶδ ΑἸά. εἰς χέρας] εἰς τας 
“ειρῶς 935 τοΒ. Οοτωρὶ. τῶν ἀλλοφύλων] λ τῶν 123) 144γ, 436, 
842. 247. (δι. Νῖο. 

ΧΧΝῚ. Καὶ ὠπκαγγίλλεσιν) καὶ ἀπηγίριλαν το, 82, οξ, το, 
ΟὐμΊΡΙ. Αςπι. τ. Ασαι. Ἐά. Οεοῦς. ϑιαν. καὶ ακαγίελλεσιν 74, 134. 
και ἐπαγίελεσιν τ44. καὶ ἀπαγίελασινα42.. ἀπαγγέλλυσιν--τὰ 
ῥήμαϊα ταῦτα] ἀπαγίλλεαιν τῷ Δαυμ ταυχα 4. οἱ παῖδες Σαὲλ 
τῷ Δαυὶδ] τῷ Δαυὶδ οἱ παῖδες Σαοὺλ Απω. 1. Ατπι. Εά, τῷ 
Δαυὶδ τὸ ῥήμαϊα ταῦτα) τὰ ῥάμαϊα ταῦτα τῷ Δαυὶδ Οεοιρ. ὅδ[αν. 
Μοίη. α τῷ Δαυὶδ δἷαν. Οἴἶτορ;. τὰ ῥήμαϊα] κατα τὰ ξῆματα 
52) 64, γ4595. τού, 120, 123,.134) 144, 436. ΑΙά. (αι. Νίς.Ξ καὶ 
"ὐϑύνϑη ὁ λόγος] καὶ ἀρερὰ ἦσαν τὸ ῥήματα ταῦτα ϑίων. . ηὐϑύ,» 
9] εὐϑυνϑὴ 11 4.45) 93. 1τοϑ, (τῶτ. υς νἱάετυτ.) τ ς8, φ46, 24). Οσμπρὶ, 
ΑἸοχ. ιϑυνϑὴ 3242. ὁ λάγος] -᾿- ἔτος Οεοτρ, ὁ λόψος ἐν ὁῷ- 
ϑαλμοῖς Δαυὶδ] ἐν οφϑαλμοις Δαυιδ ο λογος 447. ἐν ὀφθαλμοῖς} 
ἐνώπειον 64793, 151, 144γ236,244. Ολξ. Νῖς. πρὸ ὀφθαλμῶν Οεοτρ. 
δῖαν. ἐπιγαμξρεῦσαι] ργαεπιι. καὶ 436. (δι. Νίς. ργασιῖι. ὥξε 
Θεός. τὰ εἶναι εἰς γαμδρὸν ϑίαν. τῷ βασιλεῖ] -ἰ- χαὶ οὐκ ἐπλῆν 
φωϑησαν αἱ ἡμερῶ! 19, 4) 85, 93) τού, τοβ, 140, 134, 247. (ριηρὶ, 
(Ια. Α]οχ. 

ΧΧΝΗ͂, Καὶ ἀνέξη Δαυὶδ) καὶ εἰκ ἦσαν πεπληρωμέναι ἡμέραι. καῇ 
ἀνέςη Δαυὶδ Αστα. τ. Ασπη. ἘΔ, καὶ οὐ μετὰ πολλὲς ἡμέρας, ἀνέρη 
Δαυὶδ (ὐδογρ. ἔο, εἰῇ καὶ ἀνέρη, δίαν. Μοΐη. καὶ οὐ μετὰ τοολλὸς 
μέρας. καὶ ἀναρᾶς Δανὶδ ϑιαν. Οἴἶτος. . καὶ ἐπορεύϑη] λα 29. α καὶ 
8[ν. Οἴἶγορ. οἱ ἄνδρες] οἱ τσαιδὲς 121. κ οἱ Αζτη. τ. Αγπι, Εά, 
ἄνόρες αὐτΒ} -Ἐ- μετ᾽ αὐτῇ Οερτσ. 5ἴδν. Οἴτορ. καὶ ἐπάταξεν) 
καὶ ἐπάταξαν ϑίαν. Οἥτος, ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις] τες φλλοφυ- 
λους 158. απὸ τῶν ἀλλοφύλων δῖαν. ἐκ Ῥ δ βλϊλἑκ γυϊρ. ἑκα» 
σὸν ἄνδρας] διακοσίους ἄνδρας (οπιρὶ. 81|5ν. κα ἑκατὸν ΑΙοκ. Τί. 
Ἄχ, τ. Αγῃ. Βα. ἥκορρίος πώγος ψυϊρ, καὶ οἰνήνεγκε τὸς ἀκ» 
ροδυρίας αὐτῶν] “2 αὐεαϊὲρ ξοτοῖδ βγιθριία, ἐἰ σαπιπεγαυΐ ἐᾷ γορέ 
Ψυ]ρ. ἀνήνεγκε] ἡγεγχεν 20, 44» ς 6, τ6, 74, 82, 93, τοῦ, τοϑ, 
1τ, 120,.1237) 134) 1.8, 242, 243, 24ς,) 246, 247. (ΟΓΙΡΙ. ΑΙεχ, 
βνήκεγκαν δ14ν. Οἰἶταρ, τοὺς ρἰκροδυρίας αὐτῶν} ᾧ τῳ βασιλρ 
ςΑ : 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ξεῖσθϑαι ἀπὸ Δαυὶδ ἔτι, 

| ΚΕΦ, ΧΥΠΙ, 
. ΜΘ ᾿ “΄ ᾿ ρ"ἜἽ" ἢ ᾿ ΟΝ ΄ : 9 ».. 9 ,᾿ἡ 3 . ρο 

ἐπιγαμξρεύεται τῷ βασιλεῖ, 'χαὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχὸλ ϑυγατέρα αὐτὰ αὐτῷ εἰς γυναῖχα. 
θὲ ΕῚ ᾿ Σ 4 ων ῷ ΡΞ Ν » Ζ »,. ς᾽ Ν ΄ὕ 2 

Καὶ εἶδε Σαὸλ ὅτι Κύριος μετὰ Δαυΐδ, χαὶ πσπᾶς ᾿Ισραὴλ ἡγάπα αὐτον. Και προσένετο εὐλα- 

Κα "ἐλάλησε Σαδλ πρὸς Ἰωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτϑ, καὶ πρὸς πάντας τὸς παῖδας αὐτῇ ϑανα.: 

τῶσαι τὸν Δαυίδ, Καὶ ᾿Ιωνάϑαν ὁ υἱὸς Σαδλ ἡρεῖτο τὸν Δαυὶδ σφόδρα" ᾿χαὶ ἀπήγ[ειλεν ᾿Ιωνά-- 2. 

ϑαν τῷ Δαυὶδ λέγων, Σαοὺλ ζητεῖ ϑανατῶσαί σε" φύλαξαι «ὃν αὔριον πρωϊ,. χαὶ χρύξηϑι χαὶ 
χάϑισον χρυφῇ. Καὶ ἐγὼ ἐξελεύσομαι χαὶ ςἤσομαι ἐχόμενος τοῦ ππτατρός'μου ἐν ἀγρῷ ὃ ἐὰν ἧς. 3. 

ἐχεῖ" χαὶ ἐγὼ λαλήσω περὶ σᾷ πρὸς τὸν πτατέρα μδ, χαὶ ὄψομαι ὅ,τι ἐᾶν ἦ, χαὶ ἀπαγ[ελῶ σοι. 
Καὶ ἐλάλησεν ᾿Ιωνάϑαν περὶ Δαυὶδ ἀγαϑὰ πρὸς Σαδλ τὸν πατέρα αὐτϑ, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, 

ΤΙ, ΧΙ, 29, 44) ζ2, τῷ, γἴ9) 110, 144) 1ς8, 244, 24ς. (αῖ. Νίο. 
Οεογρ. ϑ5:αν. - τῶ βασιλέχ (ἢς) 242. αχροδυςειας αὐΐων 247. 
α τὰς Αἴεχ, καὶ ἐπιγαμέξρεύεται] α τό, τ2τ, 236, 246. ῥτοοτηϊτ, 
χαι ἐπλήρωσεν αὐΐας τω βασιλει 74, 82, 939 1ού, τοϑ, 120, 123, 134. 

247. (πρὶ. Αἰά. Αἰεχ. καὶ δὼ (νους δωσεσι) επιγαμξρευεται 
144. Ῥτγατηῖε, καὶ κατέϑετο αὐτὰς ἐνώπιον τῇ βασιλέως Ατιπ. τ. Αγτι. 
ἙἘά. ρτγαπηῖιι. καὶ ἔδωχε αὐτὰς αὐτῷ δ8[4ν. Μοίᾳ. καὶ ἐπιγαμ- 
δρεύετα: τῷ βασιλεῖ] καὶ ἐπληρωσεν αὐΐας τω βασιλει το. καὶ ἔπι- 

᾿γαμέξρεῦσαι (Πς) αὐτῷ 44. κα 158. (δῖ. Νίο. ἐπιγαμξρεύεται) 
“Ἢ Δανιδ 247. ἐπεγαμξρεύσαϊο Αττι. τ. Αται. Ἐά. καὶ δίδωσι»] 
καὶ δωσεσιν 144. καὶ ἔδωκεν Α΄, 1. ΑΥπι. ἘΔ. Θεογσ. δῖαν. αὐὖ- 
τῷ 19] αὐω Σαξλ γ4.,. 82, τού, 120, 134) 247. ΑΙ4. ΑΙεχ. αὐΐω ο 
Σαξλ 93) τοϑ. Οοἴηρὶ. α Αγ. Εά. αὐτῷ τὴν Μελχὸλ) αὐῇῳ 
Σαεξλ Μελχω 44. τὴν Μελχ. ϑυγατ. αὐτξ] ὁ βασιλεὺς ϑυγατέρα 
αὐτῇ Μελχὸλ Ατη). τ. Θεοσς. Σαοὺλ Μελχὸλ ϑυγατέρα αὐτῷ Αττη. 
Ἑά. ὁ βασιλεὺς Μελχὸλ τὴν ϑυγατέρα αὐτῇ ϑίαν. Μελχὸλ] 

Μελχαλ τ:9. ϑύυγατ. αὐτῷ ϑυγατ. αὐτῷ ΑἸεκ. αὐτὰ αὐτῷ 
εἰς] αὐῳ ταπτυπὶ φό, 19. αὐτῷ εἰς γυναῖκα] α αὐΐῳ ΧΙ, 44, ςς» 
64) γ1,) 92, 935) 108, 123») 1,8, 236, 2445) 247. Οομρὶ. (δῖ. ΝΊς, 

Ασπι. τ. Οεογρ. δίαν. λα αὐΐῳ εἰς “46. 

ΧΧΨΠΙ. Καὶ εἶδε] καὶ (δὲν τς8. ΑΙεχ. Καὶ εἶδε--μετὰ 
Δαυΐδ] Ξὲ υἱάϊέ δαμὶ φμοπίασι Τροπιῖπες ἐμπὶ αυϊά οβ Τλις!ῖ. (41. 

Καὶ εἶδε--ἠγάπα αὐτόν] ὅτι εἶδεν ὡς Κύριος ἥν μετὼ τῇ. Δαβὶδ, καὶ 

αὐτὸς συνῆκε σφόδρα, καὶ τᾶς Ἰσραὴλ καὶ Ἰέδας ἠγάπα τὸν Δαξίδ. 
Εὐήεῦ. (αίαγ. τοι). 1ἱ. ρ. 4το. ὅτι Κύριος] κῶὶ ἔγνω οτι Κυριος 44) 

745 τού, 1345247. ΟΟπιρ]. Α]ά. ΑΙεχ. καὶ εἐγνὼω οτι ὁ Κυριος 1523. 

καὶ ἔγνω ὅτι Κύριος ἐςσὶ Απῇ. ᾿. Απῇ. ΕἘά. Ἐ ἐςὶ Θεοῦ. ϑίαν. ὅτι 

Κύριος μετὰ Δανὶδ] καὶ ἐγνω, οτι μέϊα Δαυιδ. (ἢς) το. μετὰ 
Δαυὶδ -Ἐ και Μελχολ ἡ ϑυγατηρ αὐῇκ 19) 82, 93» 108. -Ἐ εδάεπ), 

πἰΠ. Μεχὸλ, Οοπιρὶ. μετ᾽ αὐτῷ Αττη. α. Αστῃ. ΕἘά. καὶ πῶς Ἰσρ. 
ἤγάπ. αὐτ.}1, 44. καὶ ἡγάπα αὐτὸν πᾶς Ἰσραήλ Οεορ. ἠγάπα] 
αγαπα ΧΙ, γι, 747) τού, 123, 134) 1ς8, 236, 246. Αἰά. (αι. Νίο. 
ἠγάπα αὐτόν] ΤΙ. 244. 

ΧΧΙΧ, Καὶ ποροσέϑετο ὃς. αἀ ἤπ. σοηη.} ΕΣ σιαρὶς αὐγεοῖ! δαμὶ 
ἐϊηιόγε αὶ γαείε αυίά. Ἰλιοῖξ, (αἱ. προσέϑετο] - ο Σαουλ 10. 
Ἔ Σαβὰ ςς, 82, 93, τοϑ. Οὐπιρί. εὐλαξεῖσϑαι] φοξεισϑαι 10, 82, 
93. 1οϑ. Οὐμηρῖ. ργοπηῖτε. τα 64) 123, 144, “36. (δῖ. Νίε. εὐ- 
λαβεῖσϑαι δες. 84 ἢπ. οοπ).} ευλαξεισϑαι αὐΐον ετι. καὶ εγενέϊο Σαουλ 
ἐχϑραινων τον Δαυιδ σάσας τὰς ἡμέρας καὶ εζηλθον οἱ ἀρχοῦϊες τῶν 
ἀλλοφυλων καὶ εγενεῖο αφ᾽ ἱκανε εζοδιας αὐΐων- καὶ ἦν Δαυιδ συνετὸς 
χᾶι ἐτιμήθη τὸ ονομο; αὐΐξ σφοδρα. 44. απο Δαδ ευλαξεισϑαι ετι 
24ς. ἔτι εὐλαξεῖσϑαι ἀπὸ Δανίδ Απῃ. τ. Ατηι. Εά, Σαοὺλ ἐκεῖϑεν 
μᾶλλον φοξεῖσϑαι τὸν Δαυΐδ Οδοτρ. ϑ[δν. ἀπὸ] απὸ προσώπου 
ΧΙ, 242. ἀπὸ Δαυὶδ ἔτι) ἀπὸ τροσωπε Δαυιδ ετι. Και εγενεῖο 
Σαδλ ἐχϑραινων τῶ Δανιὲ τασας τὰς ἡμερας. Και εξηλϑον οἱ ἀρχον- 
τες τῶν ἀλλοφυλων" Και εγενέϊο αφ᾽ ἐκανε τῆς εξοδα αὐΐων, και Δαυιδ 
συνῆκε παρα τραῆϊας τὰς δδλες Σαξλ καὶ ετιμηϑὴ τὸ ογομιῶ; αὐἦς σφο- 
δρα το. Ες, πὶ ετὶ σφοδρα, 82. ἔς, ηἰῆ Δαδ, 93. ἔς, ουπὶ τὸν 
Δαυιδ ρίο τω Δανιδ' τοβ. ἔς, ηἰῇ ἐξοδίας, (οπιρὶ. -Ἐ καὶ ἐγένετο 
Σαουλ ἐχϑρος τω Δαξιδ πασας τας ἡμερας" καὶ εξηλῆον οἱ αρχοῦες 
τῶν ἀλλοφυλων" καὶ ἐγένετο ἀφ᾿ ἐκανε εζοδιας αὐΐων συνετος ἠν Δαθδιδ 
ὑπερ “παύϊας τες δελες Σαουλ' και ἐτμηϑὴ τὸ ονομα αὐΐπ σφοδρα ξ2. 
(δι. Νὶς. -Ἐ εδάεπι, πιῇ ἐχθραινων τω Δαυιδ εἰ συνηκεν Δαυιδ παρα, 
ΤΉΆΓΡ. 121. -ἰ ελάση), οἴπὶ Δαδ ρτο Δαξιδ, 226. - καὶ ἐγένετο 
Σαδλ εχϑραινων Δαυιδ πασας τὰς ἡμερας, καὶ ἡρχονΐο οἱ αρχούϊες των 
αλλοφυλῶν, κῶν ἐγένετο ἀφ᾽ 'κανξ τῆς ἐξ ὁδ (ἢ) αὐΐων, καὶ Δαυιδ 
συνῆκεν πῶρα πταύϊας τες δελες Σαελ, χῶϊ ἐτι μη Μὴ τὸ ονομιῶ αὐα σφο- 
ὅρα ςς. -Ἐ καὶ ἐγένετο Δα ἐχθροίνων τὸν Σαουλ σασας τας ἡμερας. 
καὶ ἐξηλϑον οἱ ἀρχοῦϊες των αλλοφυλων. καὶ ἐγένετο ἐφ᾽ ικαγξ εξοδιας 

αντα, κῶι συνετος ἦν Δα παρα πταϑΐας τας δαλες Σαουλ. καὶ ἐτιμηβη 
τὸ ονομα αὐὖΐξ σφοδρωα γ4. -ἰ- καὶ ἐγένετο Σαουλ ἐχϑραινων τον Δαυιδ 
πασας τὰς ἡμέρας. καὶ ἐξηλϑθον.οἱ ἀρχούϊες των αλλοφυλων, κάι ἐγενέϊο 
ἐφ᾽ ικανξ ἐξοδιας αὐΐων καὶ συνετὸς ἦν Δαυιδ παρα το ῦϊας τοὺς δελες 

Σαβλ, και ἐτιβηϑη τὸ ονομᾶὰ αντὰ σφοδρα τού. -" εδάσξπ), ηΐῇ Δ, 

ἐχϑραινων τὸν Σ. 120, 134. ΑἸὰ, -Ἐ εαάεπη, πἰῇ τω Δαυιδ, αφ᾽ ικα- 
ψοῦ, Εἴ υπὲρ πανΐας, τ2 3. “Ἔ καὶ ἐγένετο Σαουλ ἐχϑραινων τον Δαυι 

πασας τὰς ἡμερας. καὶ ἐξηλθον οἱ ἀρχονῖες των αλλοφυλῶν, καὶ ἐγε- 
γετὸ ἀφ΄ (κᾶνου τῆς ἐξοδου αὐΐων και Δανιδ συνῆκεν τταρα τραύΐας τοὺς 
δαλες Σαελ, καὶ ετιμηϑη τὸ ονομᾶ αὐ« σφοδρα τς8, 242. «Ὁ οδάδῃη, 

οὐπὶ ἐξοδίας ῥγὸ τῆς εξοδου, εἴ συνῆχε Δαυιδ ργο Δαυιδ συνῆκεν, 247. 
-Ἑ Καὶ ἐγένετο Σαὰλ ἐχϑρεύων τὸν Δαυὶδ τρώσας τὰς ἡμέρας. Καὶ Ἐξ- 
ἤλϑον οἱ ἄρχονϊες τῶν ἀλλοφύλων, καὶ. ἐγένετο ἀφ᾽ ἱκανξ ἐξοδίας αὐτῶν 
συνῆκεν Δαυὶδ παρὼ πανῆας. τὲς δόλους Σαὲλ, καὶ ἐτιμήϑη τὸ ὄνομα, 
αὐτὰ σφόδρα. ΑἸεχ, 

1, πρὸς Ἰωνάϑαν τὸν νἱὸν αὐτξ ͵] μετὰ Ἰωνάθαν υἱῷ αὐτῷ Ατη, 1. 
Ἄχ. Ἐά. αὐτῷ τ᾿. εἴ ,5.} αὐτῷ ΑἸεχ. καὶ τρὸς πάνας τοὺς 
παῖδας αὐτῷ} καὶ μετὰ πτάϑων τταιδὼν αὐτῷ. Ατχλ. τ. Απη. Ἑά. 
Οεοῦρ. δίιαν. ϑανατῶσαι] του ϑαναΐωσαι 64, γ1, 74, 82, 93, τού, 
1οϑ, 120, 123, 1345) 1445 2306, 242, “46. Οοτηρὶ. ΑΙ4. ΟΑῖ. Νίς. ἕνα 
Μϑαναϊώσωσι Οεοτρ. 5δν. τὸν Δαυίδ] αὐῦον 111, γ4. : 

11. Καὶ Ἰωνάϑαν] Ἰωνάϑαν δὲ εογρ. ὁ δὲ ̓ Ιωνάϑαν ὅ8[αν. Μοΐ. 
Καὶ Ἰωναθϑαν---σφόδρα] ἀλλὰ δὲ τῷ Ἰωνάϑαν υἱῷ Σαὲδλ ἀρεςὸς “ἦν 
Δαυὶδ σφόδρα 8ῖαν. Οἶτορ. ὁ υἱὸς Σαοὺλ] κ011, ΧΙ], 93, τοβ, 
121) 134218, 242, 246. κα 44) 71,.74.. ὁ υἱος αὐαε 64, 123, 144, 
236. Οδι. Νῖίς. ἡρεῖτο] ἡγαπα το, 82, 93, τοϑ. ΟομΡΙ. ἡρᾶτα 
ΑΙεχ. ἐἰϊιρεδαι Ἰκιοϊξ. (4. τὸν Δαυὶδ] τω Δαυιδ ᾿ς8... κχαὶ 
ἀπήγ[ειλεν] καὶ ανηγίειλεν τοϑ. Οοτηρὶί. καὶ ὠπήγ[ειλεν---λέγων} 
κι εἶπεν αὐζῳ 4. ᾿Ιωνάϑαν 23] κ 7159 24ς.. - λέγων] καὶ λέγει 
Αὐαι. τ. Ἄσῃ. Εά. καὶ ἔλεγε Οδοῦσ. Σαοὺλ ζητεῖ] Σαωλ ο πα- 
τὴρ μου ζητει 19) .5ύ, 82, 93, 1το8, 123, 246. Οοπιρὶ. ΑἸά. ζητει 
Σαουλ. πατὴρ μοὺ 445 745 τού, 120, 134. Αἰεχ. ζήτει ὁ τατηρ μου 
24). πατήρ μὲ ζητεῖ Ατγι. 1. Αγη. Ἐά. ργετηϊε. ὁ τπάτηρ μου 
Οεογρ. δ᾽ιαν. ϑανατῶσαΐ σε] ΤΥ. Οεοτρ. δῖαν. φύλαξαι οὖν] 
χαὶ γὺν φυλαξαι 19, 82, τοϑ, ΟΟπηρὶ. καὶ νυν φυλαξζον 92. ΠΒαδεῖ ἔν 
ἦπ σπαγαζξ. τηΐποτε ΑἸεχ. α οὖν Αγπι. 1. Ατπι. Ἐά. νῦν φύλαξαι 
Οεοῖρ. αὔριον πρωὶ] ὠπ᾽ αὔριον τορωὶ Οφογρ. τρωὶ} τῷ πρωΐ 
64, 18, 216. ΑΙά. (δι. Νίς. το τρωι τἴ0,) 123», 144, 242, 244. 
καὶ κρύθηϑι} καὶ κρυξηϑητω 1ς8. καὶ χριδηϑη 242. κα καὶ 8αν. 
Οὔἶτορ. καὶ καάϑισον κρυφῃ] κρυφῇ κάϑισον Ατιῃ. 1- χρυφη] 
χρυξὴ 11, ΧΙ, 20, 64. 119, τ ς8, 243. 

ΠΙ.. ςήσομαι ἐχόμενος] ςησομαι εὐχόμενος 4.4. 
πιον.93. τὸ ττατρός] μέϊα τῇ πατρος 444. πρὸς πατέρα με Οοὐά. 
ϑεΓρὶ! ἰτε8. 8. ἐὰν ἧς] οὐ αν ἧς συ 82. Οοτηρί. -Ἐ σὺ 9; 1οΟϑ8, 123. 
Σ ἧς σὺ Αἴπ. Σ. Δα οηλπεβ. Ατσίη. Εά. Οεογρ. δίαν. ἔχει} 
κα Ἀπῃ, Εά4. Οεογρ. 8[αν. - τερὶ σξ Ὡρὸς τὸν ττατέρα με] τῷ πατρί 
μου περὶ σᾷ (εοτρ. ϑίαν. καὶ ὄψομαι] καὶ ὄψωμαι (6) 24ς. 
καὶ ὄψομιαι ὃς. δὰ ἢπι. ςοηλ.} ἵγα ἧς ἀπαγγέλλω σοι 8ϊαν. Οἴτορ. 
ὅ, τι ἐὰν ἢ] οταν αν ἡ 44. ὅτι ὧν ἢ 64, 82, 93, τοϑ, 1447γ 1τς8, 426, 
246. (οπιρὶ. (ας. Νίς. εἴ τι ὧν ἢ 244. οὐ ἐὰν εἰ φᾷς. 

ΙΝ. Καὶ ἐλάλησεν---καὶ εἶπε] Εὦ ἰοοκίμε “ Ἥπαιλα “ἡ ραέγενα 
“μαπι, ἀΐκεμες Ἰρα δ. Τα]. Ιωνάϑαν] αὶ 244. περὶ Δαυὶδ] , 247. 
περὶ Δαυὶδ ἀγαθὰ] αγαϑα περι Δᾶδ “4ς. ἀγαϑα ] ῥήμαϊα καλὰ 
Αγαν. τ. Αγαι, Ἐὰ. τυρὸς Σαδλ]  Σακλ γ4ᾳ. πρὸς Σαοὺλ τὸν 
πατέρα αὐτε) μετὰ Σαυὲλ τῷ πατρὸς αὐτῷ Αττη. τ. Ατην. ΕΔ. τῷ 
Σαὲδλ τῷ τατρὶ αὐτῇ Θεοῖρ. αὐτὰ τ] αὐτὰ (ῆς δὶς ἴῃ ςοχῃ. ἴεᾳ.) 
ΑἸεχ. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] καὶ λέγει αὐτῷ. Ατπι.. Σ. Αταγ. Εά, 
πρὸς αὐτὸν] α 44. αὐτῷ 247. Μὴ) μὴ δὴ 123. Οοπρ. Μὴ 

3 , 

ἐχόμενος ] ἐνω- 

28. 290. 

ΚΕΦ, 

ΧΙΧ, 

Ι, 

4. 

αἱ} 

αἴδι, . 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ. ΧΙΧ. 
Μὴ ἁμαρτησάτω ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν δδλόν σε Δαυὶδ, ὅτι ὃχ, ἡμάρτηκεν εἰς σὲ, χαὶ τὰ ποιήματα 

ς. αὐτῷ ἄγαϑὰ σφόδρα. Καὶ ἔϑετο τὴν ψυχὴν αὐτᾶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ, χαὶ ἐπάταξε τὸν βἀλλόφυ- 

λον, χαὶ ἐποίησε ὁΕὺ εἰ σωτηρίαν μεγάλην, χαὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ εἶδον, καὶ ἐχάρησαν: χαὶ ἱνατί 

6. ἁμαρτάνεις εἰς αἷμα ἀϑῶον ϑανατῶσαι τὸν Δαυὶδ δωρεάν, Καὶ ἤχεσε Σαδλ τῆς φωνῆς ᾿Ιωγά- 

γ, ϑαν" χαὶ ὥμοσε Σαδλ, λέγων, Ζῇῃ Κύριος, εἰ ἀποϑανεῖται. Καὶ ἐχάλεσεν ᾿Ιωνάϑαν τὸν Δαυὶδ, 

χαὶ ἀπήγίειλεν αὐτῷ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα" χαὶ εἰσήγαγεν ᾿Ιωνάϑαν τὸν Δαυὶδ πρὸς Σαδλ, 

8. χαὶ ἦν ἐνώπιον αὐτῷ, ὡς ἐχϑὲς χαὶ τρίτην ἡμέραν. Καὶ τιροσέϑετο ὁ ὃ πόλεμος γενέσϑαι πρὸς 

Σαοὺλ, χαὶ κατίσχυσε Δαυὶδ, χαὶ ἐπολέμησε τὸς ἀλλοφύλους, χαὶ ἐπάταξεν ἐ ἐν αὐτοῖς πληγὴν 

μεγάλην σῴδόρα, χαὶ ἔφυγον ἐχ “παροσώπε αὖτϑ. Καὶ ἐγένετο πνεῦμα Θεδ ταονηρὸν ἐπὶ Σαδλ, 

χαὶ αὐτὸς ἐν οἴχῳ χαϑεύδων, χαὶ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτϑ, χαὶ Δαυὶδ ἔψαλλεν ταῖς χερσὶν. αὐτᾶ, 

Καὶ ἐζήτει Σαδλ πατάξαι τὸ δόρυ εἰς Αἰὰυΐδ χαὶ ἀπέςη Δαυὶδ ἐχ προσώπϑ Σαδλ' χαὶ ἐπά- 

Φ 

λο 

ἀμαρτησάτω] μὴ δὴ ἁμάρτῃ 82, τοθ. μὴ διαμαρτη 93. ἢ ἁμαρτήσῃς 19, 82, 1Ιοϑ. κα 44, 74, τού, 120, 1345.247. (οιηρί. Αἰεχ. ΑΥΠῚ. σ. 
ιν. Οὗτορ.0 ὁ ὁ βασιλεὺ,] κ'ο γ4. ὦ βασιλεῦ 8ιαν. Οὗτος. εἰς Αἴ). Εά. προς τὰς αλλόφυλες 93. προς Δαυιδ τ21. ἐπὶ Σαοὺλ 
τὸν δελόν σου] περὶ τῷ δέλε σου θοῦ. δοῦλόν σου] α σα γι. δὲ- Αἴοιγ. 844ν. καὶ κατίσχυσε] καὶ καΐησχυσε τού. και κατεσχυσε 

λον αὐΐου 82, 93.» 1τοϑ, 247. ΟὈμΡΙ. Αγπι. 1. Ατπ. Ἑά. ὅιίαν. Μοΐᾳ. τοϑ. καὶ κατίσχυσε Δαυὶδ] 121. καὶ ἐπολ. τοὺς ἀλλοφ.] εὲ 
Ά . 4 . . Φ' Ά ἰος .] ὡ 

Δαυὶδ 257 ρταεγητῖ, τὸν 82, 93, 1τοϑ. Οοπιρὶ. ὅτι οὐχ] ὅτι οὔ τι ἐχρπκρηαυΐ αἰϊεπίρεπας Τλιοϊξ, Ο Δ]. καὶ ἐπολέμησε μετὰ τῶν ὠλλοφύ- 
Ἀπη. 1. γα. Εά. ργαεπιῖτ. ἀλλὰ μέμνησο 8ϊαν. Οἶτορ. ἡμάρ- λων Αστη. 1. πολεμῆσαι (δθναι πόλεμον) μετὰ τῶν ἀλλοφύλων Αττῃ. 
τῆχεν] ἡμαρτεν 71,93) 108, 247. Οὐοπιρὶ. ἡμάρτησεν 121. ἡμᾶρ. ἘΔ. καὶ ἐπάταξεν---σφόδρα] εἰ ρεγεμβῆε Πἰΐος ρίαψα πιαρηα 1κιοξ, 
τηῆχεν εἰς σὲ] ἡμαρτεν εν σοι ΧῚ, εἰς σὲ] αὐτός σοι Ατη. τ. Ατα. (αἱ. καὶ ἐπάταξεν ἐν πληγαῖς μεγάλαις ἐξ αὐτῶν σφόδρα Ατπι. ΕΑ. 
Ἑά. ἔμπροσϑέν σου Οεογρ, δῖαν. Μοίᾳ. ἐν ἐδενὶ δῖαν. Οὗτορ. καὶ ἐν αὐτοῖς] αὐΐους 44, 82, 93, 1ο8, 123, 2459 247. Οσπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ, 

τὰ ποιήμαϊα]) και τὰ ἐργῶ το, 82, 93. 108. (πρὶ. α τὰ Αἴ). 1. επ᾽ αὐΐες γ4. τού, 120, 134. λὲν 246. α Οεογρ. ϑίαν. τοληγὴν 

Ασπῃ. Βα. αὐτὰ 25] γὰρ αὐτῷ ϑίαν. Οἶτορ. ἀγαϑὰ σφόδρα) μεγάλην) πληγὴ μεγάλη 245. ϑίᾶν. πληγὰς μεγάλας Ατηιϊ. 1ς 
αγαϑαὰ σοι σφοῦρα 44. 745 τού, 120, 123» 134) (243. τηᾶγσ.) 247. μεγάλην σφόδρα] ΤΥ. 93. το8. ᾿Οοπηρὶ. ἐκ προσώπου] απο τροσ- 
ΑΙά. ΑΙεχ. καλα σφοδρα 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ἐν αὐ ϑρε τη εἰσὶ ποὺ 123) 134. Οδογρ. ϑίδν. ἐκ προσώπου αὐτῷ} α« (αεῖε Βαυϊά; 
πρός σε σφόδρα Αττ. 1. Αγπ. Ἐά, ἀγαϑὰ εἰσὶ σφόδρα Οεογρ. δῖαν. 1μςϊξ, ( 8]. 

ν. Καὶ ἔϑετο τὴν ψυχὴν αὐτῷ] α 236. τὴν ψυχὴν] τὴ ψυχη -. ΙΧ. Καὶ ἐγένετο---Σαοὺλ} Εἰ Και: 9 ἰμ “ϑαμὶ ζίγίθες σιαΐας 
9323. ἐἂν τῇ ἢ χειρὶ] α τῇ ΧΙ,ό4. εν ταῖς χερσιν 82, 93. τιο8. Οοπρ. Τιοὶξ, (αἱ. . τυνεῦμα Θε5] α Θες ΧΙ, 44, ας, τό, 649 82, 93, τοῦ» 

ἐπ πιδάϊρες αν 1μιςο1. (ΑἹ. ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ . 24ς. ΟΔ1. Νῖοσ. ιοϑ, 110, 242, 243) 244, 24ς, 246. (οπιρὶ. νεῦμα Κυριξ 74, 120, 

καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον] εἰ οεεὶ δὲ αἰϊεπίβοπαμε 1 λοὶε (Αι. χαὶ 134, 247. Αἰά. ΑἸεχ. πνευμα πάρα Κυριξ 123. τὸ πνευμᾶὰ 144. 

ἐποίησε] κ καὶ Αἰπῃ. τ. Αγτῃ. Εά.. ἐποίησε Κύριος] -{- δὶ᾽ αὐα 82, 63» παρὰ Θεξ πνεῦμα Οεογξ. ἀπὸ Θεξ πνεῦμα 5[αν. Μοίᾳβ.Ό. τυνεὺ- 
108, 158. σωϊηρίαν μεγάλην) « αἰμιεπι ἢ ἐπ ὙΠ 8] οἱ, (Α], - σᾶντι μα Θεξ πονηρὸν] τϑτο πονηρὸν ἐκ Θεὲ Ατπι. 1 τ. Εἀά. Θεξ 

Ἰσραὴλ Θεοῖς. 8ιαν. Μοίᾳ. τ τῷ Ἰσραὴλ ϑίδν. Οἶτορ. καὶ πονηρὸν] πονηρὸν παρα Θες 1τς8. ἐπὶ Σαϑλ] Ἔ παρα Θεξ ςξ, 82, 
πᾶς-- χαρησαν] σὺ δὲ εἶδες καὶ ἔχάρης Οέογς. οἶδε εἶδον καὶ ἐχάρη- 93, το. Ἔ παρὰ Κυρίου Οοπιρί. καὶ αὐτὸς} α αὐτὸς Αττῃ. 1, 
σαν δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ τοαῦϊες εἶδον καὶ ἐχάρησαν δίδν. Μοίᾳφ. υ- Ατῃη) Εα. καὶ αὐτὸς ἐν οἴκῳ χαϑεύδων} εἰ ἱγεὶ ἐπ ονο (μα αογηιὶδο 

Αἰβὶ, εἰ ἰσίαίης ες Ψυὶς. εἶδον] εἰδὲ ΧΙ, 44, τοϑ, 121. ΟοπΊρΡΙ. ιδὸ: δα! 1κιοἰξ, Οα]. καὶ ἐκάϑευδεν αὐτὸς ἐν οἴκῳ αὐτῷ Οεοῖσ. Μεαεὀαὲ 
σαν 29, 71. εἴδοσαν ςς» τό, ι-ς8, 243, 246. εἴδωσαν (ἢ) 119, 24ζ. σμίεηι ἐπ ἀἰοπίο μα Ψαϊρ. Ἐν οἴκῳ] -[- αὐἷε ΧΙ, ς6, τ19., 123, 1449 

ἐδασαν 242. ἐχάρησαν) ἐχάρισαν (6) 242. καὶ ἱνατί---αϑὼον) ἀις8, 236, 242, 243, 244. Αἰά. Οαϊ. Νίς. εν τῶ οἴχω αὐἦου 10, 93. 
Εἰ αἰ φυΐά ρέσοας ἐπ (αηρκίπομι Τα οἸ. (Αἱ. ἁμαρτάνεις αμαρταύης (Οοιηρί. εν τῷ οικῳ τοϑ, ἐν οἴκῳ καϑεύδων] ἐκάϑευδεν ἐν οἴκῳ 

74, 93. Οαῖ. Νὶς. ἀμαρτήσεις Αττη. Ἵ. Αττι. Ε6. εἰς αἷμα ἀϑὼς-ς Απῇη. 1. Ατηγ. Εή. ἐν οἴκῳ αὐτὰ ἐχαϑευδὲ δῖαν. Οἷἶτορ. ἐν οἴκῳ αὖ- 
ον] εἰς αἷμα δίκαιον Απῃ. τ. Απη. Εά. εἰς αἷμα ἀναίτιον δῖν. τὰ ἐκαθέζετο 8[ν. Μοίᾳ. καϑεύδων] εκαϑήτο 19, 82) 915) τΌθ. 
ϑαναΐωσαι) ϑανατῶσαι κελεύων 8[4ν. Οἷἶτορ. τοῦ ϑαναΐῶσαι 5ΙΔν. Οὐρὶ. καϑεδὼν (υτ νἱάείιγ) 29, 120, 121. καϑευδὼς 74. καὶ 
Μοίῃ. ϑανατῶσαι τὸν Δαυὶδ δωρεῶν] δἰ οεείάενε υἱς Ῥανί4 πε δόρυ] και τὸ δορυ ΧΙ, ςς, τό, 64, 71, 93, τοῦ, 119) 1237) .144. τς, 
εαμία ἢ Τὰς. Οα]. δωρεάν] α 247. 242,.243, 344, 246. Αἰά. (δι. Νὶς. Ασπν. 1. Ατγπι. Εά, καὶ δόρυ 

ΝΙ. τῆς φωνῆς] τῆς Ψυχῆς ({εἀ οοιτεχῖς πι. τες.) 242. τῆς αὐτα τ] οἱ ἐγ! ἐπ πιάπμ εἦμς ἰαπεεα Τιαςὶξ. ( 8]. τῇ χειρὶ αὐτῇ] ταις 

φωνῆς Ἰωνάϑαν] α 44. Ἰωνάθαν) “οναίλιε Μὲ ψμεὶ Ἰμιοῖξ, Τα]. χερσιν αὐῇε ἔχὼν 74. ταις χερσιν αὐα τού, 120, 134 24. καὶ 
καὶ ὦμοσε Σαοὺλ] α Σαουλ 44. Σαοὺλ, λέγων] κα 71. ΤΥ. 247. Δαυὶδ] καὶ ιδᾷ 247. Δαυὶδ δὲ Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ Δαυὶδ---- 
καὶ λέγων δίαν. Οἰτορ. λέγων] καὶ λέγει (ῆς [τεφυεδηίετ). Ατηι. 1. χερσὶν αὐτῷ} αὶ οὐπὴ ἱπιετπηεί. 44» 745) τού, 120, 134- εἰ στοε ρ(αἠϊε- 
Απῃ. Εά. καὶ ἔλεγε (ῆς 4101) Θεοῦ. εἰ ἀποθανεῖται] Α ποτίμις ὄαϊ ἱπνπαπιδμς μεῖς. Ταςὶξ, Οα]. Δαυὶδ] ργαεπαῖῖ. ἐδ το, 82, 93» 1οΒ. 
μεῖς Ῥαυϊά Ταιοϊῖ. (αἱ. ὅτι οὐκ ὠποθϑανεῖται Δαυίδ Θεοτρ. ἔς, ἍΙεχ. ἔψαλλεν ταῖς χερσὶν αὐτ} ἕψαλεν ἐν ταις χερσιν αὐῖε 71. 
οὐτη Δαυίδ ̓πῖεγ ὕποοκ, δίαν. Μοίᾳ. ὅτι οὐκ ἀποϑανεῖται ϑίᾶν. Οῇτοξ. χερσὶν αὐτὰ ἔψαλλεν ἐν τῇ κινυρᾷ Οεοτς. ἤδεν ἐν τῇ κινυρᾷν αὐτϑ 
ἀποθανεῖται) ϑανεῆαι 44. -Ἐ Ξ Δαυιδ 247. δίαν. Οἶτοσ. ἔπαιξε ταῖς χερσὶν αὐτὰ ϑίαν. Μοίᾳ. ταῖς χερσὶν] 

Ν1. ἀπήγίειλεν αὐτῷ} Ἔ Ιωναϑαν 120, 124. Αἰοχ. Αγ. 1. εν ταις χέρσιν 20, (ς6. δὰ πιᾶΐρ. εχειρονομησεν.) 64, 82, 935, 1τοΒ, 110, 

Ἀπῃ. ἙἘά. τοαα}] κατα τταϑα ᾿23. τᾶντα τὰ ῥήμαϊα] , 44, 121, 123, 144, 2306, 242, 443. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (τ. Νὶς. εν τῇ 
71. τὰ ῥήμαϊα ταῦτα] ταῦτα τὰ ῥήμαϊα δογς. εἰσήγαγεν--- χειρὶ 158, 247. αὐτῷ Ππα].] αὐτῷ ΑἸεχ.᾿ 
πρὺς Σαοὺλ] εἰσηγαγεν. αὖον προς Σαδλ 44: ᾿πρὸς Σαδλ] εἰς Σαδλ Χ, τάαταξαι τὸ δόρυ) τὸ δόρυ πατάξαι Οεοῦσ. τῷ δόραϊι τρα- 
74. ἣν ἐνώπιον] ἣν ἐναγ]ιον 247. ὡς ἐἔχϑὲς]} ὡσει εχϑες (Η. τάξαι ϑῖαν. σπταταζαι τὸ δόρυ εἰς Δαυΐδ] τε παΐαξαι ἐν τῷ δορατι 
Ροῖϊεα ΠΟΥ. χϑ ες) ΧΙ, τῶι. χκαϑὼς ἐχϑὲες 10, 82, τοδ. (οπιρὶ. ὡς τον Δαυιὲ 82. ἔς, πἰῆ τον Δαδι 93. ἔς, ἤπθ τῳ, 1Ιοϑ. δεγεμίσγε 

ἢ ἰχϑὲς ςς.- ὡσες χϑὲς 71, 24-. ὡς ἐχϑὲς --ἡμέραν) ὡσει' εχϑὲς ἴαπεέα αυίά Ἰκιοὶξ, (α], τὸ δόρυ εἰς Δανίδ] εν δορατι τω Δαυιδ 
χαι τριτὴν ἡμέραν (Ὠγᾶτρ. ὡς προ μιᾶς και πριν») 243. ὡς πρότερον 1ο. Ἔ καὶ ἐν τὼ τοιχῳ 44, 749 τοῦ, 120, 134. 1ς8. ΑΙοχ. ἐν δόρατι 
δίαν. Οἤτορ. ἐχϑὲς} χϑὲες 44, 74, 93» 1ούό, 230, 444, 247). Οαῖ. τὸν Δαυὶδ Οοπρρὶ. εἰς Δαυίδ) Ἑ καὶ εἰς τὸ τεῖχος Αγη,. 1. -Ἐ καὶ 
Νὶς, καὶ τρίτην] καὶ τριτῆς 82. τρίτην ἡμέραν) τριτὴς ἡμερᾳας εἰς τὸν τεῖχον Ατπ). ΕἘά. καὶ ἀπέςη---Δαυὶδ υἱκ.1 αὶ οἴμη Ἰητεγπιεά, 
93. 108. 242. καὶ ἀπίςη Δαυὶδ] κάι ἐπαϊαξεν, καὶ ἐξέκλινεν Δανυιδ' το, 108. 

ΝΗ]. τοροσέϑετο)] προσετεϑὴ 82, δὲς τοϑ. Οοπιρὶ. -Ἐ ἔτι Αγπλ τ, εἰ ρεγεηβεί, εἰ ἀεείϊπατε Ῥαυϊά [(ὰοϊξ, Ο]. ἀπέςη]) ἐξέκλινε 82. 
Ἀπ, Ἐα. τοροσέϑετο--- Σαδλ] αὐἰλεέξεπι οἱ δείίωπε βεγὶ Τιαςὶξ. (41. ἑἐπάταξαι (40) καὶ ἐξέκλινε 93. Δαυὶδ 25] α Ατπι. Εα. ἐκ 
ὁ πόλεμος] κα 44. 74. ιού, 120, 134. ὁ πόλεμος γένεσϑα!] γε- προσώπου] ἀπὸ προσώπου Ατπι. 1. Αγηι. Εά. Θεογρ. ἐπάταξε τὸ 
νεσβχι πολεμος ετι 82,93. γενεσθαι πολεμος τοϑ. Οοπρ!. γενέσϑαι δόρυ] ἐπάταξεν ὁ Σαοὺλ τὸ δόρυ δῖαν. Οἰἶτορ. ἐπάταξεν ὁ ὁ Σαὺλ τῷ 
ὁ πόλεμος Ατν. 1. Ατηι. Βα. γενέσϑα.} γινεσϑαι 44) 74ν 1Ἰοό, δόρατι 85[αν. Μοίᾳ. τὸ δόρυ 23} -Ἐ αὐτε 244. εἰς τὸν τοῖχον] 

134) 247. ΔΑΙεχ. πρὸς Σαὲδλ] προς Δάδ 11. ἐπι τοὺς ἀλλοφυλους ἐν τῷ τοιχω ς8. εἰς τὸν τοῦχον---ἀνεχώρησε) εἰς Δανιδ εκ δευτέρου 

-.᾿. πσππ. ..ὕ.......-.» .΄...--.-- 



ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Α. 

γύχτα ταύτην, αὔριον θανατωθήσῃ. 
ΡῚ [οὲ Ἂν ἙΝ ΄ - 

ἀπῆλϑε χαὶ ἔφυγε χαὶ σώζεται. 

ΚῈ Φ. ΧΙΧ,. 
; Ν ΄ ν 2 ΄ 3 “ ν 2. “2 

ταξε τὸ δόρυ εἰς τὸν τοῖχον' χαὶ Δαυὶδ ἀνεχώρησε χαὶ διεσώϑη. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ γυχτὶ ἐχεί- τι. 
᾿ὰ 2 ᾿ ᾿ Ν 2 ΧΝ πε ω 5.Ν “ “ 

γη, χαὶ ἀπέςειλε Σαδλ ἀγγέλους εἰς οἶκον Δαυὶδ φυλάξαι αὐτὸν τὸ ναγατῶσαι αὐτὸν πρωΐ" χαὶ 
᾿ “ Ν Ν 3." ͵ τι Ν Ν Ἀν ΄ ἈΝ Ν »᾿ “ 

ἀπήγίειλε τῷ Δαυὶδ Μελχὸλ ἡ γυνὴ αὐτξ, λέγεσα, ᾿Ἐᾶν μὴ σὺ σωσῆς τὴν ψυχὴν σαυτοῦ τὴν 

Καὶ χατάγει ἢ Μελχὸλ τὸν Δαυὶδ διὰ τῆς ϑυρίδος, χαὶ 

Καὶ ἔλαξεν ἡ Μελχὸλ τὰ χενοτάφια, χαὶ ἔϑετο ἐπὶ τὴν χλίς. 
ρὥ " Ὕ ᾿: [ων ρο  , 2 » Ξ.Χ ε ΄ ν 3 

γην, χαὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν ἔϑετο πρὸς χεφαλῆς αὐτᾶ, χαὶ ἐχάλυψεν αὐτὰ ἱματίῳ. Καὶ ἀπέςειλε 
- ρὸ 35Η͂ Ν 3 ᾽’ ΦΝ 

Σαοὺλ ἀγγέλους λαξεῖν τὸν Δαυὶδ, χαὶ λέγουσιν ἐνοχλεῖσθαι αὐτὸν. Καὶ ἀποςέλλει ἐπὶ τὸν 
ρο ᾽ Εν ας 9 ἢ ἂν» 

Δαυὶδ, λέγων, ᾿Αγάγετε αὐτὸν ἐπὶ τῆς χλίνης πρὸς μὲ τ ϑαγατώσαι αὐτῶν. Καὶ ἔρχονται 
’ -ς ἴω Ὡ ἷἤ ρο 9 ρ »ν ρο 9. “Ὁ - 

οἱ ἄγίεχοι, χαὶ ἰδὲ τὰ χενοτάφια ἐπὶ τῆς χλίνης, χαὶ ἥπαρ τῶν αἰγῶν πρὸς χεφαλῆς αὑτα, Καὶ 
φ᾿ ἤ Ξ τ : ",» ’ Ν 3 ,’ ᾿ ς 

εἶπε Σαὸλ τῇ Μελχὸλ, Ἱνατί ὅτως “παρελογίσω με, καὶ ἐξαπέςειλας τὸν ἐχϑρῦν μδ, χαὶ διε. 

ΣΥΝ ὃλ τῷ Ξαδλ, αὐτὸς εἶπεν, Ἐξαπόςειλόν με, εἰ δὲ μὴ, ϑανατώσω σώϑη; χαὶ εἶπε Μελχολ τῷ Σαδλ, αὐτὸς εἰπὲν, απύςειλόν με, βῆ, ὥσῳ σῶ, 
Ἂς “ . » 9 Ν . » ΄ 

Καὶ Δαυὶδ ἔφυγε χαὶ διεσώϑη, χαὶ ππαραγίνεται πρὸς Σαμεὴλ εἰς ᾿Αρμαϑαῖμ, καὶ ἀπαγγέλλει 

καὶ ἐν τῷ τοίχῳ παλιν καϑῆκε. καὶ απεφὴ Δανιδ' εχ τοροσωπου Σαουλ 
καὶ ἀνεχώρησε 247. τοῖχον] τύχον (ῆς) 93. καὶ Δαυὶδ ἀνεχώ- 
ρησε καὶ διεσώϑη] Δαυὶδ δὲ ἀνεχώρησε ταύτην τὴν νύκ]α ἐχεῖ Οεότε. 
Δαυὶδ δὲ ἀναχωρήσας διεσώϑη ἣν τῇ νυκτὶ ταύτῃ δῖαν. Μοίὰά. ἄνε: 
«χώρησε] ἀπεχώρησεν 20, ξό, 71, 121, 246. (οπιρ!. βερὶε Ταιςῖξ, Οἱ]. 
ἐξηλϑεν ἀνεχώρησε Διπ. 1. Ασπι. Ἐχ. καὶ διεσώθη] και ἐξεσπασϑὴ 
ΠΠ, ς2, 64) 92,119, 123, 144,.236,244. (δῖ. Νίς. -Ἐ ἐν νυκτὶ ἐκείνη 
Οὐπηρὶ. τὴν νύκα ταύτην δίαν. Οἶτορ. 
ΟΧΙ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ εγενέϊο 19.) 93. λ ἐγενηϑὴ 41. Καὶ 
ἐγενήθη -ἐχείνη] αὶ οὔπιὶ ἰηϊεστιοά. Οοτηρὶ. Θέοτρ. 85..ν. ὕὰ. ἢν 
τῇ νυκτὶ] ἐν τῇ ἡμέρῳ 121. καὶ ὠπέξειλε] κα και 44. Αἴῃ. 1. ΑΥ̓ΤΊ. 
ἘΔ. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἶκον 44, 93» το8, 244. Οοπιρί. φυλάξαι 
αὐτὸν] α αὐΐον 244. φυλάξαι αὐτὸν--- πρωΐ] κε εὐβοάίγεπε ἐὐδωτα, φῆὸ 

"πάπε οεείάεγεί ἐμὴν 1ιαοϊξ, (ΓαἹ], τὸἪ ϑανατῶσαι] ἵνα ϑανατώση 
Ἀπ. 1. Αστμ. Εά, Οεοῦρ. ἵνα ϑανατώσωσιν δ5ϊαν. Οἷἶτορ. πρωΐ] 
εἰς τοπρωι ΧΙ, 290, τό, τοϑ, 246. εἰς τὸ πρωΐ 71) 93) 158, 233. τὸ 
πρωΐ 242, 247. Οοπιρ. καὶ ἐἀπήγίειλε τῷ Δαυὶδ] καὶ ἀπηγ[είλεν 
αὐτῶ 74, τού, 134. ἔς, ἔπε και, ι2οϑ. ἀπήγίειλε τῷ Δαυὶδ Οεοτς. 

καὶ ἀπήγ. τ. Δαν. Μελχὺλ] και ἀπηγίειλεν αὐτῷ Μελχὼ 44. τῷ 
Δαυὶδ Μελχὸλ] Μελχ΄. τῶ Δ. 93, τοϑ. τῷ Δαυὶδ Μελχὸλ ἡὶ γυνὴ 
αὖτε] Μελχολ αὶ γυνὴ αὐῖε τω Δανιδ τοΐ. ἔς, πἰῇ Μεχὸλ, Οὐσπιρὶ. 
Μελχὸλ] Μελχολὰ Οεοσζ. Ἐὰν μὴ σὺ σώσῃς} κα συ τού, 246. 
διᾶν. Οἴἶτορξ. ἐὼν οὐ σώσης Ατπι. 1. Απῃ. Εά. ἐὰν σὺ οὐ σώσῃς 
Οεοῖρ. ἐὰν σὺ μὴ σώσης ϑ8ϊλν. Μοίᾳ. σώσῃς) σώσεις Οοτρὶ. 
ψυχὴν σαυτξ}] ψυχὴν σου ΧΙ, 44, ςς.) τό, 64, 71, 82, 93, 1ο8, 110, 
121) 123) 1447γ1{8, 236, 242,243,246. 247). Οοπρ!. ΑἸά. (τ. Νίς. 
Ἀπη. 1. Αση). Ἐ4. Οεογρ. ϑιδν. Μοίᾳ. ψυχην σεαντε 745 τού, 134» 
444. Αἰεχ. ψυχὴν τὴν ἑαυτῷ ϑῖαν. Οἴτορ. τὴν νύχ]α ταύτην] ἐν 
τῇ νυχτὶ ταύτῃ Α΄. 1. Ατη). ἘΔ. δῖαν. αὔριον] τὸ τσρωΐ αὔριον 
δῖαν. Οἴτορ. ϑαναϊωθύσῃ] ργϑπιῖῖ. σὺ 82, 93.) το8. Οοπιρὶ. 

ΧΙ. Καὶ κατάγει] καὶ καϊαγη 93. ἡ Μελχὸλ] Μελχω (ἄς 

γε. 13.) 44. α ἢ 93, τοϑ, 246. Οοπ!. ἡ Μελιχολὰμ Οεονζ. 

καὶ ἀπῆλθε} "44. καὶ ἀπῆλθε καὶ ἔφυγε] καὶ ἔφυγεν" ἐπῆλϑε 
Ἄχ. 1. Απῃ. Ἐά. ἄπηῆλϑε καὶ ἔφυγε δἷαν. Οἴτορ. κὰὶ ἔφυγε 
λ 324). καὶ σώδεται) καὶ σωσεται 1ο8. καὶ ἐσωϑὴ 123) 227. 
Ἄπῃ. τ. ΑΥπι. Εά. Θεό. ἘΠ τὸν 

ΧΙΠῚ. ἔλαξεν ἡ Μελχὸλ] κα ἡ 64) 93, 1σ8, τ2ὴ, τΆ4, 236, 242, 
546. (οπιρὶ. ΑἸά. (αι. Νίς.Ό ἡ Μελχὸλ] καὶ Μελχολὰ Οεοῖζ. 
δίδν. κενοτάφια] ζεὴμίαρλία ϑγτ. Βάγ-ἨδῦΓ. κχαινοτάφια ϑίαν, 

Οὔτορ. ἔθετο 15] ἐπεϑηκὲν 44. εϑῆκεν 74) 93» τού, τοϑ; 1:2, 
1235 134)247. Οοχρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἧπαρ] καὶ ςρογίυλωμα τριχων 
(τοϑ. πηᾶγρ.)} 121. Οοτρὶ. καὶ ξρογίυλομα τριχον 1.8. ἥπαρ τῶν 

αἰγῶν} ππαρ αὐγὼν (δὰ τηᾶγρ. τὸ 'τὰν τρογίυλωμα.) τ6. τὸ ἧπαρ αἱἰ- 
γῶν πῃ. 1. Αστι. Εά, μεδίοπε ῥίϊοίαπε εαργατώτι Μασ. τῶν αἰγῶν] 
α τῶν 82, 93» 242, 247. Οομπιρί. ἔϑετο 22] ἐϑηκεν ΧΊῚ, 85, 93, 
τοϑ, 123. ΟΟΠΊΡΙ. ἔϑετο πρὸς κεφαλῆς αὐτῷ] καὶ τριχῶδες δέρμα 

ἴϑετο πρὸς χεφαλῆς Αγ. τ. Αγ. ΕΔ. ἀὐτῷ ὡῤὸς κεφαλῆς Οεοτν. 
καὶ δέρμα ὃ ἴϑετο αὐτῷ πρὸς κεφαλῆς 8ῖαν. Οἶτορ. ἔϑετο πρὸς προσ- 
κιφαλιδίου αὐτὰ δῖαν. Μοίῷβ. πρὸς κεφαλῆς] ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 24 δ 
αὖτ} αὐων ς6, 236. (Δι. Νίς. αὐτὰ ἱματίῳ] τῷ ἡματίιῳ τῖρ. 
ἱματίῳ] ἐμαῖιοις τς. ἐν Ἰματιῳ ὅ4, 71, 123, 144, 236, 244. ΑΙά. 
(κι. Νῖς. 

ΧΙΨ. ἀπέρςειλε] ἀποςελλει γ4. τ66, 120, 124,18, ΑΙεχ. Σαὲλ] 
κα 2471: Σαὲδλ ὠγγέλες] Ττ. Ατηι. τ. Ατγαν. Ἐά. λαβεῖν] ιδοιν 
82. Ργδουηϊτί. τε 93. συλλαξεῖιν 123. κέ δεείρενεη! ἘΠδίου. ἵνα 
λάξδωσι Οεοξ. δίαν. Μο. καὶ λέγωσιν] καὶ εἴπε Μελχολ 19, 

(6, 82, 93. τοϑ, 246. ἤς, πἰα Μεχὸλ, Οὐὀπιρί. εἰ γῤ ῥονδεύπη Ἠ]ετοι. 
καὶ ἔλεγον ϑ[ᾶν. ἐνογλεῖσϑα!) ἡνοχλησϑαι 44. ἐνοχλησϑαι 74. 
93. πνωχλεισϑαι τοῦδ. ηνωχλησϑθαι 120, 134. ἐνόχλέσϑε ((ΟΥ̓, 
ἐνοχγλεῖδϑε Ὁ ἃ]. γ.) 242. ἐνοχλεῖσθαι αὐτόν] νεχατὶ ἐΐδεσι γγασὶα 
μεν. Ἡϊετοα. ἐνοχλέμενος ἐςί Αττλ. 1. Αγαϊ. ΕἘά4, ἢς, ῥγθπηο ὅτι, 
Οοτρ. δίαν. 

ΧΝν. Καὶ οἰκορέλλθ] καὶ ἀπέγειλε Σαβλ αγίελους το, τό, 82, 
93. 1ο8, 226. Οομηρί. χάνι απογέλεε 144. Καὶ ἀποςέλλοι--λῴ 
ψων] καὶ εὔτε Σαδλ 247. καὶ ὠπέςειλεν ἐπὶ τὸν Δαυὶδ πάλιν καὶ λέ. 
“ει Ἀπ. 1. Αἴτῃ. Ἑά, καὶ ἀποςίλλει Σαοὺλ τὸ δεύτερον καὶ λέγει 

Οεοτᾷ. καὶ ἀπέρειλέ Σαὰλ τὸ δεύτερον ἵνα σχέψωνται τὸν Δαυὶδ λέ: 
γῶν ϑίαν. Οἷἶτορ. ἔς, αϑίψυε τὸ δεύτερον, 8αν. Μοΐᾳ. ταγίεσισμε 
κε δαμϊ πηποῖσε, κ οἱδεγεν! αν! ἀίσεης Μ αἱρ. ἀποςέλλει)} - τὰ 

ἐδέιν τπᾶτρ. 2434. ἐπὶ τὸν] ἰδέειν τὸν 19, 82, τοϑ. ΟΟΠΡΙ. τὸ ἰδέειν 
ἐπι τὸν 44) τού, 140, 134. ΑΙεχ. τὰ λαῦειν τὸν 93. ἐπὶ τὸν Δαυὶδ 
κα 56, 246. λέγων] α 236. ᾿Αγάγετε αὐτὸν] ἀγᾶγεται αὐἶον 10. 

ἀπαωγαγέτε αὐον γ᾽. ἐπὶ τῆς κλίνης] ἐν τῇ κλίνη Ατπι. 1. ΑΥ. 
Ἑά. ἐπὶ τῆς κλινὴς πρὸς μὲ] προς μὲ μετὰ τῆς κλινης 247. πρὸς 
μὲ] λ κό, τς8,.46. τ5 ϑανατῶσαι αὐτόν] και ϑανατώσω αὖον “47. 
Ἄπῃ. τ. Αγ. Ἐά. ἕνα ϑανατώσω αὐτόν Οεοτρ. ἵνα ϑανατώσω αὖ- 
τὸν ἐγώ ϑίαν. ΟὔτοΡ. 

ΧΥῚ. Καὶ ἔρχονται] καὶ ἤρχοντο πη. 1. Απῃ. ἘΔ. Οεῦιν. 
8ιν. οἱ ἄγίελοι] οἱ ττὰῖϑδες ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ ἰδὲ] καὶ ἴδον (δ) 
24ς. τὰ κενοτάφια] τὰ καινοτάφια Θεοῖρ. καὶ ἧπαρ] καὶ τὸ 
πὰρ ΧΙ, ςς, ςό, γ1, 82, ττῦ, 18, 242, 24-ς, 546. Α]ά. 

12. 

13. 

14. 

Ις. 

16, 

17, 

18. 

καὶ ἥπαρ δο 

τῶν αἰγῶν] καὶ ςρογίνλωμα τριχῶν τρᾶτρ. τοϑ. ἔς, πἰῇ τῶν τριχῶν, 
Οὐοπιρὶ. καὶ τὸ ςρογίυλωμα τῶν τρίχων πλᾶγρ. 121. καὶ ἧπαρ αἰγῶν 
καὶ τριχῶϑες ϑέρμια Ατπι. τ. Ατπι. Ἐ4, ἧπαρ αἰγῶν ὃ ἥν Θεοτς. καὶ 
τῶν αἰγῶν ἧπαρ ϑῖαν. Μοΐ. ἧπαρ] τὸ τᾶν τυλῆϑος τὸ τῆς δορᾶς 
τῆς αἰγείας (ἢ) πιᾶγρ. 243. τῶν αἰγῶν] α των τό, 93,246. -ἰ- καὶ 
τὸ ςρογγύλωμα τῶν τριχῶν Αἰά. ὩὩρὸς κεφαλῆς] τρο τῆς κεφαληξ 
19. ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Οξοτξ. τὸς προσκεφαλιδίον ϑ8.ν. Μοίᾳ. 
ἀὐτξ) - καὶ ανηγίειλαν τω Σανύλ 19, 82, 93, 108. αὐτῶν ς. 
Ἤ και απηγίεελαν τῷ Σαουλ 92. - καὶ αχηγίειλον τω Σαδλ 1.44. 
Ἁ Ἄγῃ. :᾿Ἅ Ἀτηι. Ἑά. 

ΧΥΤῚ. τῇ Μελχὸλ] τρος Μελχὸλ ΧΙ, ςό, τεβ, 242, 243) 246. 
τὴν Μελχολ τού. ρος τὴν Μελχολ 247). δῖαν. Οἴτοσ. τῇ Μελχο:: 
λὰ Θεοῖς. τὡρὸς τὴν Μελχολὰ 8ϊλν. Μοίᾳ. Μελχὸλ] Μελχω 44. 
Ἱνατί ὅτως δτο. δὰ ἔπ. οοπ,.7 α 19. Ἱνατί ἕτως παρελογίσω με} 

τῇ τᾶτο τοαρελογίσω ϑίαν. Οἴτορ. ὅτως] οὐτὼ 144. ΟΑϊ. Νῖίς. 

«-αρελογίσω] τοαρελογῆσω 93. τοαρελογίσο (ῃς) 242. καὶ ἐξαπέ- 
ξειλας] καὶ ἐξαπέφειλες Οεοτρ. τὸν ἔχϑρόν μου] - καὶ πίφενγέ 
μὲ Οεογρ. δΚἰδν. ἐπέηελειπι πεσι, πὶ ἤαρεγεί Ψυὶσ. καὶ διεσώϑη] 
και ἐσωϑὴ 216, 242. Οδι. Νίς. α Θθογρ. ϑιὰν. Μελχὸλ] Μελ- 
«ολὰ ΟΘεοτς. δ[αν. Μοῖᾳ. τῷ Σαδλ]α 44. προς Σαελ 93, τοθ. 
Οοανρὶ. αὐτὸς εἶπεν] αντος εἰπε μοι ΧΙ, ςς, τς8, 242, 243, 24ς, 
546. ΑΙά. αντὸος εἰπε πρὸς μὲ 74. 82, 93) 1ού, τοβ, 120, 123) 134) 

247. Οοπιρὶ. Αἰεχ. αὐτός μοι εἶπεν ϑίαν. φαία ἱρίξ ἰοοπίμς οἱ πιϊλ 
νυ. Ἐξαπόςειλον] αποςεελον ΧΙ. εἰ δὲ μὴ] εἰ δὲ οὐ Αττη. τ. 

Απη. Ἐά. Οσεοῦρ. α ϑὲ δῖαν. Οἶτορ. ϑανατώσω)] ϑανατὼ ΗΤ, 
ϑαϑατόω Ατ. τ. Ατα, Εά. ἀπολέσω ϑ8αν. 

ΧΥΤΠ. Δαυὶδ---σαραγίνετα!]) Δανιδ τταραγινεται 44. Δαυὶδ 
ἔφυγε] Ττ. 24). ἔφυγε καὶ] φυγὼν ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ διεσώϑη 
καὶ ἐσώϑη Αἰεχ. καὶ παραγίνεται] καὶ ἦλϑε Ατη. τ. Ατηι. ἘΔ. 
ΟΘεογρ. δαν. εἰς ᾿Αρμαϑαὶμ] τρὸς ὠρμα. (ἄς) 44. ᾿Ἄρμα- 
ϑαὶμ} Ἁρμαϑὲμ γ4. -«(γηιοιήκη Ἰλιοὶξ, (αὶ, καὶ ἐκαγγέλλει) και 
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στ, ἄνυτῳ ποτῷ ὁσᾷ ἐποίησεν αὐτῷ Σαόλ' καὶ ἐπορεύϑη Σαμδὴλ. χαὶ Δαυὶδι χαὶ ἐχάϑισαν ἐν 19.230. Ναυᾶν ἐν Ῥαμᾷ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαδλ, λέγοντες, Ἰδὰ Δαυὶδ ἐν Ναυὰϑ ἐν Ῥαμᾷ, [καὶ 
ἀπέςειλε Σαδλ ἀγγέλες λαξεῖν τὸν Δαυὶδ χαὶ εἶδον τὴν ἐχχλησίαν τῶν προφητῶν, καὶ Σαμβὴλ εἱςήχει χαϑεςηχὼς ἐπ᾿ αὐτῶν: χαὶ ἐγενήϑη ἐπὶ τὸς ἀγγέλες τῇ Σαὰλ πνεῦμα Θεξ, χαὶ τροφη- 21. τεύεσιν, Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαδλ, χαὶ ἀπέςειλεν ἀγγέλες ἑτέρας, χαὶ ἐπροφήτευσαν χαὶ αὐτοῖ- 22. καὶ προσέϑετο Σαδλ ἀποςεῖλαι ἀγγέλους τρίτας, χαὶ ἐπροφήτευσαν καὶ αὐταί. Καὶ ἐσυμώϑῃ 

ον, φργῇ Σαδλ, χαὶ ἐπορεύϑη χαὶ αὐτὸς εἰς ᾿Αρμαϑαὶμ, καὶ ἔρχέται ἕως τῷ φρέατος τῇ ἅλω τοῦ ἐν 
τῷ Σεφὶ, χαὶ ἠρώτησε χαὶ εἶπε, ΠΩ Σαμεὴλ καὶ Δαυίῥ ; χαὶ εἶπαν, ᾿Ιδὲ ἐν Ναυὰϑ ἐν Ῥαμᾷ. 

28. Καὶ ἐπορεύϑη ἐκεῖψεν εἰς Ναυὰϑ᾽ ἐν Ῥαμᾷ' χαὶ ἐγεχήϑη καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πνεῦμα Θεᾷ, χαὶ ἐπο- 

απηγίθιλεν 44» 64, 74) τοῦ, 120, 194) 144, “16. Οἱϊ. Νῖςο.. Οεογρ. τὸ τρίτον Θεοῦρ. ἀποςεῖλαι παῖδας τρίτες ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπρο- ιν ἀπήγίειλεν Αταν. τ. την. Ἑά, καὶ ἀπαγ[είλας δῖαν. Οἷἶγορ. καὶ φήτευσαν καὶ αὐτοί 25] καὶ ἤρχοντο προφητεύειν Οεογρ. καὶ ἤρχοντο τως  ἀπαγίελλει--ἐποίησεν] δἰ τεπκπείαυϊέ εἰ οπιαῖα φμ ἡκεὶ Ἰμὰςὶξ, (αἱ., καὶ αὐτοὶ προφητεύειν ϑίαν. ἐπροφήτευσαν 2} τροεφητευσαν ΘοΙτ. κντ οἷς πάντα ὅσα) τοᾶν ὅσον Ατπι. τ. Αττι. Εά, Σαὲλ] ἢ Σαξλ ΨΕλ. 8} 8]. πη. ςς. "" τ, ἡ καὶ ἐπορεύθη] καὶ ἐπορευϑησαν ΧΙ, ςς, όᾳ, 82, 92, 93,1 19,123, 1 ς8, ΧΧΙ. ὀργῇ Σαὲὰλ] ΤΙ. 93, 1οϑ, 246. Οοπρρι. ὀργῇ μεγάλῃ 3445 345; (οπηρὶ. (ατ. Νῖο. Αττῦι. σ. Αγπι. Ἑά. σδοῖσ. καὶ ἐπο. Σαὲλ 51αν. Οἰἶγορ. καὶ ἐπορεύϑη--᾿Δρμαϑαὶμ] καὶ ἐπορεύϑη εἰς ρεύϑητον ϑϊδν. καὶ ἐπορεύϑη--ἣν :Ῥαμᾷ] και ἐπορευϑησαν εν Ναυ- Δρμαϑαὶμ Ὀτρεῃ. 1. οἷξ. καὶ αὐτὸς} α καὶ Ατη. 1. Ατζη. ΕΔ. αϑ ἐν Ῥαμα τ9. ἔς, ουπὶ Αξαϑ' ργο Ναναϑ,, τοβ, Σαμονὴλ καὶ Ὀξοτρ. ϑ8ϊαν. Οὗτος. ἔρχεται] ἔρχονται 111. ἦλϑεν Αττη. τ. Απῃ. Δαυὶδ] Δανειδ καὶ Σαμξὴηλ 1]. Δαυιδ και Σαμεὴλ ΧΙ, 44, ςς,ὁῳφ, ἘἙὰ. ΟΘεογρ. δῖαν. ἕως τῷ φρέατος--- Σεφὶ ] ἕως τῇ εὐφράώτα τῷ μεγά- 71) 82, 935) τού, 119, 120, 121) 1345 18, ο36, 244. 34ς, 247. Αἴεχ. οἀλᾳ σοχῶ ([0) 44, εὡς φρέατος τὴς ἀλὼω τῆς ἐν Σεῷε, 93. ἔς, πᾶ Οογρ. 5[αν. ο, εἰἢ Δαρὶδ, (αι. Νίς. καὶ ἐκάϑισαν] καὶ εκα- Σεφι, τοϑ. ἔς, πἰῆ Σεχὶ, Ὁοπιρί. ίψμε αὐ εἰβεγκάπε σιαρπιαη, φιάδ ϑισε 11. καὶ ἐκαϑησαν 24ς. καὶ ἐκαϑισάτην 51.ν. ἐν Νανὰϑ] φῇ ἴῃ ϑοιάο Ψυὶρ. ᾿ τῇ φρίατος τὰ ἅλω] φρεαῖος τε μεγαλκ ΧΙ, γε, εν Αδιωθ (ἢς ἴη88) 44. τού, 24). ἐν Ναυῶὼϑ' ἐν Ῥαμᾷ] ἐν Νὰυ- 243, 24ς. τῇ φρέατος τῷ μεγάλε Οἥξεη. ]. οἷς. Ατηγ. ἘΔ, τῷ φρέα- '᾿αϑαν Ῥαμα (ἔς ἱπᾷ4) 24ς. ἐν χριτηρίῳ ἐν Ῥαμᾷ ϑίαν. Οἴτος. οτος μεγάλε Ατπι. τ, 8᾽4ν. Οἴτορ. τὰ ἅλω] τὰ μεγαλε 29, 74, Ναυὼϑ)] Αὐαϑ' (ἔς ἰηΐτ2) 11. Αξαϑ' (ῆς Ροίξεα) γι. Ναυιωϑ (ῆς τοό, 120, 134, 158, 242, 246,47. Αἴεχ. τὰ μεγαλς ἀλω ξξς. τῆς ἀπῆ,.) 74, 120, 134- Αἰεχ. Αναϑα (ἤο. νοῦν 19, 22.) 9Ι. Ναυὲ αλωβ82. τῇ ἐν τῷ ΣΕΦῚ] τῷ ἐν Σέφει ζό. τὰ εν Σεφειν 64, 1ς8. τὰ (ἔς νεῖ. 19.) 121. Ναξὰϑ (ῇς ροῆε4) (οπιρὶ. ἐν Ῥαμᾷ] ῬομᾷώΟ ἐν Σωχω 74, 120, 134. τῆς εν Σεφει 82. τὸ εν Σεφιν 92, 144. τῷ Ἄπη. τ. ἐν ἄστη. Ἐά. Ῥαμᾷ) Ραμμα (ῇς ἰΠ7τᾺ) 74. ᾿ς ἐν Σοόχὼ τού. τῇ εν τῷ ρει Σέφειν 123. τῳ 236. κ 342. τοῦ ἐν ΧΙΧ. , Τοῖ οοῃ).. 445 52», τού, 247,ΘΌ Καὶ ἀπηγγέλη} κα καὶ Σεᾷῷιειν 444. τῷ ἐν τῶ Σεῴειν 24 ς. Ἐν Σεφει 246. τὰ ἐν Σογχω 247. Ἄγηι. 1. Ἄπτη. Ἐ4. καὶ ἀπήγίειλαν τῶτο δῖαν. Οἴτορ. καὶ απήγίει- τῇ ἐν Σοκχὼ ΑἸεχ. τῇ ἐν τῷ ὄρει Σεφὶν ΟΔι. ΝΙς. καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἰς λαν 5ϊαν. Μοίᾳ. ᾿λέγονες] λεγοντῷν 82, 93, 123, 246. ΟὐοαιρΙ. Σωφεῖν Οτΐρεη. 1. εἶτ, ὃ ἐν Σοχχὼρ Αττη. :. ὃ ἐν Σοκιχὼ Ατην. Ἐά, 'καὶ λέγεσιν Ασπι. τ. Ατ. Εἠ, κ ϑίαν. Οἴτορ. Ἰδὰ] ἰδὰ [δὴ] ὃς ἐςὶν ἐν Σεπὶν εοῖρ. 5 ἐρὶ Σεϑιὸν δῖαν. Οὔτογσ. ὃ ἐςὶν ἐν τῷ Σεφὶ ΑΙεχ. Ἰδὲ ὅδε. μά πη. σοηι.] α δ8ἷαν. Οἴτορ. ἐν Ναναϑ] εἰς 8[:Ἃν. Μοᾷ. Σεφὶ] Σεφει 11, Σεφιὴν ΧΙ. Σεφιειμ 20, 243. Σε- Αὐὼϑ' (ἢς νεῖ. 22,23.) Οτήρεη. ἴοῃι. ἷν. φι 395, ἐν Ναυὰϑ ἐν Ῥᾳ- οφειν ςς. Ἐφιειμ 71. Σεφεεῖν ττρ.΄ Σειφι 121. ΑἸά.. καὶ ἠρώτη- μᾷ] ἐν Ναυὰϑ Ῥαμᾷ ἐρίν Αττῃ. τ. Αττη. Ἐᾷά. Ναναϑ] Αναϑ 46. σε] Ἐ Σαὲλ ςό, 82, 93, τοϑ. ϑίαν. Οἶτορ. καὶ ἐπηρώτησε Οὔρεω. ΧΧ. καὶ εἶδον] καὶ ελϑϑον]θὲ εξιδὸν το, ςα, 82) 92) 93, τοϑ, (πιᾶγρ. 1. εἶ. ΠΕ] τὰ ἐεὶ Αγῆι. 1. Ασγγ.. Ἑἀ. σεογς.. δίαν. καὶ εἶπαν] 121.) 123, 14452306,246. (ομηρὶ. ΑΙ4. (δι. Νίς. Ῥγβετηϊ. καὶ ελϑοῦῖες καὶ εἰπὲν ΧΙ. και εἰπὸν 44, γ45γ93ν 1ού, τ:4, 1:58, 243, 246, 247. 56. χαι εἰδαν 64. ΑἸεχ. καὶ εἴδοσαν Οτίρεη. 1. οἷ. τῶν τροῷη- ΟΟὐπιρ. Ἰδὲ δ. δὰ ἤη. σοπ).} ἐν Νανῶϑ' Ῥομᾷ Ατπι. τ. ἐν Ναυ- τῶν} -Ἐ τῶν προφητευοίζων 10, ςό, τοβ. Οὐπιρὶ. ΑΙεχ, των τροφη- αϑ Ῥαμᾷ ἐςίν Ατηι. Ἐά. ἰδ ὧδε ἐν Ναυὰϑ' Δαρμᾶ Οεοτρ. ἰδὲ ἐρὶν τευούίων 44.) 246, 24). “Ἐ τροφητευοντὼν 74γ 82, 93, τού, 120, 134. ἐν Ναϑὲϑ ἐν Ῥαμᾷ ϑίαν. Οἴἶτορ. ᾿Ιδὲ ἐν Νανὰϑ] α ᾿δὰ 244. 246. τοροφητῶν τιροφητευόντων Αττη. τ. Απη. ΕΑ. εἐἰςήκει καϑεςηκὼς ἐπ΄ Νανὰϑ] Ναξαϑ (ἂς ἴῃ ςοιῃ. 164.) γι. Νδαϑ' (οοττ. ἔργα Ναξαϑ) αὐτῶν] εἰγήκει ἐπάνω αὐΐων 44. χαϑεςηκῶς} ργατνῖς, καὶ ΑΙά. 242. Ναυᾷ ΑΙά. ἐν Ῥαμᾷ] ἐν Αρραμα (ιἰς ρο[ϊε4) 8. κεν ἃ ἄτη. τ. Ἄγ. Εα. ἐπ᾽ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐῇες 64, 144, 216. (αι. Νῖς. 24ς. : 
ἐπάνω αὐΐων 74, τού, τ20, 134. καὶ ἐγενήϑη ἐπὶ] και ἐγένετο 19. ΧΧΠΠ. Καὶ ἐπορεύϑη)  Σχελο2. Καὶ ἐπορεύϑη---ν Ῥαμᾷ 19] ἐγενήθη) ἐγένετο 82, 93, 1οϑ. Οοτηρὶ. ἐπὶ τὰς ἀγγέλες---Θεξ ] πνεύ- α Ευπη ἰητεστηδά, ςό, φᾷς. ἐκεῖϑεν] α 82, 93,) τοϑ. ϑ8ἴαν. Οἴἶτορ. μα Θεξ ἐπὶ τοὺς ἀγγέλες τὰ Σαδλ Οεογρ. ϑίαν. τῇ Σαδλ] τοὺ εἰς Ναναϑ' 19] ἐν Ναυιωϑ' ΠΙ, 74, 120, 134. ἐν Αδιωθ 44,) τού. , 93. 445) 93. 1οϑ, 236, 24ς. (οπῃρί. Οτΐρβη. 1. οἷϊ, α 242. πνεῦμ ἐν Νανᾶ τΖ2ι. εν Νανλϑ 119, 242. εἰς Ναυὰϑ᾽ ἐν Ῥαμᾷ] εἰς ΘεΣ] τονεῦμα Κυρίου Οήρεη. 1. εἶ, καὶ προφητεύκσιν] και προεφη- δίαυαϑ Ῥομᾶ (ἢς ἰπἴτα) Ατπι. 1. εἰς Ναυὰϑ' Ῥυμῶ (ῆς πη.) Ατῃ. σευσαν και αὐτοι 19, 93. (ΟΠΊΡ]. Οτγίρει. 1. εἷς, - καὶ αὐτο 44.) ς-6, ἙΑ. εἰς Νιαυὰϑ Δαρμᾶ (ἢς ροῖῆξελ) Θεογς. εἰς Νιαϑὺϑ' ἢ ἐν Ῥαμᾷὰ ὰ 47 τού, 134, 2417. ΑΙά. -Ἑ καὶ ψεαυτοι 193. ΑΙεχ. και προφητευς (ς ροῖεα) δἷαν. Οἷἶτορ. εἰς Ναυῶϑ' (ὃ) ἐν Ῥαμᾷ (ῆς ἱπῆδ, υποίηϊς ὥσιν αὐτρι 246. καὶ προεφήτευον καὶ αὐτοί Ατῃ. τ. Αται. ΕΔ, χαὶ δίαιϊ5,) δῖαν. Μοΐᾳ.. ἐν Ῥαμᾷ 15] εἰς Ῥαμα 93. 236. (κι. Νῖς. ἤρχοντο (ἰπεοερέγμη!) προφητεύειν 8αν. εἰ ρτγόρείαγε Πα ρεγμηί εἰΐαπι ἐν Ῥαμᾷ ὈὉΪ5] εἰς Ραμα 82, 123. Οοπιρί. καὶ ἐγενήϑη---Θεῇ] καὶ ἡρῇ. Ψυὶξ. αροφητεύεσιν] ἐπροεφύτευσαν (ς) καὶ αὐτοί. 82. προ. ἐγένετο τνευμῶ Θεξ επ᾿ αὖον το. καὶ ἐγενηϑη τπνευμα Θεα ἐπ᾿ αυτῳ φητευσαν και αὐῇοι τοϑ. ' 119. καὶ ἐγενήθη---ἐν Ῥαμᾷ υἱξ.} αὶ οὑπὶ ἱπιεγηχεά. 4247. (Ατγπῃ. 1. ΧΧΙ. Καὶ ἀπηγγέλη] και ἀπηγίεξελαν 93. δῖαν. Καὶ ὠπηγγές Βαθεῖ ἴῃ ΤΑ. ἃ ρυπιᾶ Π1.} ἐγενήϑη] ἐγενέϊο 82, 93, τοΒ. Οοιρρὶ, λητ-ἑτέρες] καὶ προσεϑετο Σαξδλ ἀπορειλαι τας αγίελες ἐτέρες 247. ἐγενήθη ὅς. δὰ ἤῃ. σοπ1.] πνεῦμα πονηρὸν ἔπαισε τὸν Σαὲλ, καὶ προε- καὶ ἀπέςειλεν] καὶ προσέϑετο Σανὲλ ἀποςέλλειν Ατπι. 1. Αχω. Ἐά. φήτευσεν ἔν μέσῳ τοῦ οἶκε αὐτῇ ὙΠεοάοτεϊ. Ο.. 46. ἴῃ τ Ἀερ. καὶ ἀγγίλες ἑτέρας} ΤΥ. Αγηι. τ. Αγηι. ἘΔ. ϑίδυ. Οἴἶτορ. ἑτέρες παῖδας ἐπ᾽ αὐτῷ] κα καὶ 44, 24ς. ΑἸά. Ατηι. Εἀ. Θεοῖς. επ᾿ αὖῖον ζό, 8:2, 81.ν. Μοίᾳ.Ύ.. καὶ ἐπροφήτευσαν καὶ αὐτοί 19] καὶ ἤρχοντο τροφη- 93. 246. (οηιρ!. Οτίρεη. 1. οἷς. μρεν ειρη Τλιοὶξ, Ολ]. καὶ ἐπ᾿ αὖ. τεύειν αὐτοί Οεοτρ. ἔς, ηἷῇ καὶ αὐτοί, ϑἷαν. Οἴἶγορ. καὶ προφητεύ. τῷ πνεῦμα Θεξ] πνευμώ Θεε καὶ ἐπ᾿ ἀυτω 242. ἐπ᾽ αὐτῷ] επ᾽ αυ- εἰν ἤρχοῦϊο καὶ αὐτοί 51αν. Μοΐῃ. ἐπροφήτευσαν 1] προεφητευσαν τον 71, 123) 18. εν ἄντωτ21. καὶ ἐπορεύετο ]}Ὡ καὶ ἐπυρευϑὴ 10, 445 ς6, γ4,) 236. (Αἵ. Νὶς. Οήρεη. 1]. εἶξ. προφητευᾶσι 119. ἔπροε- τοϑ. (οιωρί. Αἰεχ. καὶ ἐπορεύετο ττροφητεύων εἰ απιῤείαδαι ἑπρτε- 
φητευσαν 24ς. ἐπροφήτευσαν 015] προεφητευσᾶν 71, 93) τού, τοβ, ἀΐξας, εἰ »γορλείιαδαὲ Αυρ. τροφητεύων] πορευόμενος καὶ προφητενων 120, 123, 1347) 1445 1ς8, 242, 24.3,) 247. (οπιρὶ. Α]ά, ΑἸεχ, ἐπροε- ΧΙ, το, 29, 44) 52, ςς) τό, 64, γ1,), 74) 82, 92, 93, τού, 110, 120. 
φητευσαν 82. καὶ αὐτοί 19] μαρεῖ καὶ Ἰπῖος ὕηοοβ Οαϊ. Νίς, - καὶ 123) 1347) 1447 1ς8, 230, 242, 243) 244) 24ς, 246. Αἰεχ. (τ. ΝΙς. 
τροσέϑετο] καὶ τοροσέϑετο ἔτι Ατγη. 1. καὶ προσέθετο ὅς. αὰ ἔπη. Οτήψεη. 1. οἷς. τοορευομενος καὶ τωροεφητευσεν τοϑ. Οοιηρί. τορευό- (οπ).} α 44) 52, 236, 24ς. Οήρεη. 1. οἶς. Βαθοῖ ἰμῖογ ὑποος (δῖ, ΝΊς, μενος προφητεύων ΑἸά. πορευόμενος καὶ ἐπροφήτευεν Ατπι. 1. ΑἸτῃ. 
Σαὲλ] ὁ Σαδλ ες. ἀποςεῖλαι ὠγγέλες τρίτας] αγίελες τριτς . ἘΔ. ϑ8ιδν. ΜοίφβΌΎ ἕως τὰ ἐλθεῖν] α τῷ Αγγ) ἱ. Απη. Εα. 5ϊδν. 

Φιποςξειλῶ! 121. λ αἀποφζείιλᾶει 1.8. ἄλλες ἀποςίλλειν ἀγγέλος οί. ἕως τῷ ἐλϑεῖν δι. δὰ ἤπ. ςοη}.] α, 71: τὸ ἐλϑεῖν αὐτὸν Απῇ. 1. ἀπορέλλειν ἄλλες ἀγγέίλες Απὰ. Ἐά. ὠπορεῖλαι ἀγγέόλες εἰς] τὰ ελϑειν αὐῖον. ἐν 121) 24ς. ἐλϑὼν εἰς Οήρεα, Ι, οἶς, εἰς 
ψοι. ἢ. “8Β ᾿ 



εἰς Αυαϑα 93. εν Αδιωθ τοό. ἐν Ναυιῶϑ' 'ΑΙεχ. 
-Ῥαμᾷ] ἐν Αδιωϑ Ραμα 44- εἰς Αξαϑ εἰς Ραμα τοϑ. ες 

ιξνωώπιαν ττάντων αὐτῶν ϑ8ίαν. Οἰΐτορ. 

.246. χαι εἰπε 82. 

Ἀττι. Εἀ. τὴν ἡμέραν ὕλην ἐκείνην Οεογς. 
καὶ] α ς6, 246. 
καὶ ὅλην τὴν νύκτα] α 93. καὶ τὴν νύκτα τᾶσαν Ατγλ. τ. Ατηι. Ἐά, 

Ἑά. καὶ ἦλθε ΟΘεοτρ. ϑίαν. 

πεν ἰωναϑαν τού. 

᾿τῦατρός σου} τὰ πατρὸς με τοβ. 

. 246. Οομηρί. ὅτι ἰδὲ Απη. 1. Ατπι. Εά, 

᾿ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Α. ᾿ 

εξ πο δὴ εεω ϑς 15 χϑ αὐ δ εὶ νἂϑ' ἐν Ῥαμᾷ. Καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια αὐτ 'βεύετο πσροφητεύων ἕως τ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς Ναναν ἐν Ῥαμᾷ. μᾶ 
’ ,», Ὁ Ν᾿ ΐ ὥ.. Ν ς« “4 3 ΄  ΔΦ.- . Ζ΄ ΡΝ 

“χαὶ ἐφροφήτευσεν ἐνώπιον αὐτων" χαὶ ἔπεσε γυμνὸς ὁλὴν τὴν ἡμέραν ἐχείγην χαὶ ὁλὴν τὴν γύχτα". 
ἴω Σ ᾿ 3 ΄ Η͂ “διὰ τᾶτο ἔλεγον, Εἰ χαὶ Σαδλ ἐν προφήταις; 

Ἧς ὯΝ τ | "ὦ 3 ὲ Σ ἷ 2 π »» ’ ΄ ΚΑΙ ἀπέδρα Δαυὶδ ἐχ Ναυὰν ἐν Ῥαμᾷ, χαὶ ἔρχεται ἐνώπιον ᾿Ιωγάϑαν, χαὶ εἶπε, Τί πεποίηχα, 

: κὺ : : » ΝΞ» “΄΄ΠΠ ΝΝῸ ΣΝ ΄ ε ΄ .κο 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωνάϑαν, Μηδαμῶς σοι, οὐ μὴ ἀποϑάνης" ἰδὰ οὐ μὴ ποιήσῃ ὁ πσατήρ μου ῥῆμα 

. . : 3 : Ν ξζφῳ ; ΄ “: ’ὔ 2. »» μ, “. 

μέγα, ἢ μικρὸν, καὶ οὐχ ἀποχαλύψει τὸ ὠτίον μου". καὶ τί ὅτι χρύψει.ο “σατὴρ μου ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ 
κῷ »“ “ τος 3 ͵ Ν “ 2 ", ΩΝ Ν ψ΄ ΄ " ε΄ 

ῥῆμα τᾶτο; οὐχ ἔςι τᾶτο, Καὶ ἀπεχρίϑη Δαυὶδ τῷ ἸΙωνάϑαν, χαὶ εἶπε, Γινώσχων οἶδεν ὁ σα-. 
΄ 6 εν Ζ ᾽ Ρ] μ᾿ Ν, » Ἁ ρ ἰς 9 ΄ δ 3 7 

τήρ σου, ὅτι εὕρηχα χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου, καὶ εἶπε, Μὴ γνῶναι τᾶτο ᾿Ιωνάϑαν, μὴ οὐ βάλη- 

Ναυᾶϑ' 29] εν Ναυαθ ΧΙ, ὅ4, ττοὸ, 121) 158, 243. ΑΙά. Ολέ, ΝΙς. 
εἰς Νανὰϑ' ἐν 

ΧΧΙΨ. ἐξεδύσατο] -ἰ- καιγε αὐτὸς 44) 745 τού, τ2ο, 34,347. 
ἐξαιδύσατο (ἢς) 242. -Ἐ καὶ αὐτὸς ΑΙεχ. «τῶ ἡμάτια αὐτῇ] τὸ 
ἡμκατιον αὐΐξ 247). -Ἑ αὐτὸς Απη. τ. Ατη. ἙΕά. αὐτῷ] αὐτῷ ΑΙεκ. 

-ἐπροφήτευσεν) προεφήτευσεν 44. (ς ς. σογτ. 80 4]. π.) ςό, 71, 93» 236» 
2445) 24ς) 246, 247. (Οοτρ]. ΑΙά.. Οτίρεῃ. 1. οἷἵ,. προεφητευσε καὶ γε 
αὐῖος ς2, 745) 92) 120, 123» 134) 144. (αἵ. Νίς. επροεφητευσεν 82, 

1.8, προεφήτευσε καὶ αὐτὸς τοῦ. ᾿ ἐπροεφήτευσὲν καί γε αὐτὸς ΑΙεχ. 
ἐνώπιον αὐτῶν) ἐνωπιον Σαμεηλ το, 82) 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Οτίρεη. 1. οἰ, 

καὶ ἔπεσε] καὶ ἐποιησεν ξό, 
καὶ ἔπεσε γυμνὸς] α 8ῖ1ν. Οἴτορ. ὅλην 15] 

ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην} τὴν ἡμέραν ὅλην Αἴτη. 1- 

ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην 
ἡμέραν--- νύκτα} ἡμέραν καὶ νυχα εκεινὴν 44. 

εἰς ολὴν 71. 

καὶ τὴν νύκτα Οεοτν. ὅλην τὴν νύχτα] ὅλη τ. νύκτα (Π6) 242. 
νύκτα] -ἰ- ἐκείνην 82, τοβ. Οουηρὶ. ὅ8[αν. Οἴἶτορ. διὰ τϑτο] Ρίε- 

τα. καὶ 92, 242. ἔλεγον] ἐλεγεν 71. ἐρεϑὴ 24. ΕἸ καὶ 
Σαοὺλ] ἡ και Σαελ 29. εἰ Σαὲλ ἐςὶν Οξοτρ. εἰ καὶ Σαὲλ ἐςὶν 81αν. 

Οἴἶτοσ. ΕἸ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις] Εὲ δαμὶ ἱπίεγ ρυορήείας ἢ 
ΔΩδγ.. : 

1. Καὶ ἀπέδρα] καὶ ἀνεχωρησεν το, 82, 93. 1ο8. καὶ ἀπηλϑὲ 
347.. Δαυὶδ] Ισραηλ 11. ἐκ Νανὰϑ] εξ Αξαϑ' 11. - ἐν Σαυαϑ' 
19. ἐκ Ναδιωθ 44, τοό. Ναξαϑ' γι. εξ Αναϑ' 82, τοϑ. ἐξ αναϑά 

᾿([0) 93. ἐν Ναυναϑ' 121. ΑΙ4. εξ Αξιωθ 24). ἐξ Ναξαϑ Οοηρι. 
ἐκ Ναυὰδ δ5ᾶν, Μοίᾳψ., , ἐν Ῥαμῷ] εκ Ῥαμα 19, 74) 84, 92, 93ν τοϑ, 
120, 123) 1345 236. (Οἴηρ!. Ολι. ΝΙίο. κα 44) ς6. κα εν (242. μδθεὶ 

ν»ν» εἐ “ ΑΔ» ε “ ἃ . ᾿ ΖΊΔΠῚ ΓΕς.}.2.4.7. καὶ ἐκ Ῥαμά ΟΘεογρ. ἣ ἐν Ῥαμᾷ, εὔπὶ ἣ ἰητεῦ τπ- 
(08, ϑ8[αν. Μοίᾳ. καὶ ἔρχεται] καὶ ἦλθεν ἐλάλησεν Αττη. τ. Ατιξ. 

ἐνώπιον} εἰς τοροσωπὸν 10, 82, 93, 
1ο8. Οομηρ!. ἐνώπιον Ἰωνάϑαν] ἐνώπιον τῷ τῆς Ἴων: (τῷ τῆς ροίξεα 
ἀεἰει8) 242. πρὸς Ιωναϑαν 447. Οεοτρ. ϑ[ᾶν. ἐνώπιον Ἰωνάϑαν 
καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν ἐνωπιον ἸΙωναϑαν 445 745) 120, 134. Αἰεχ. καὶ εἰ- 

καὶ εἶπε] καὶ λέγει 19.) 82,) 93», 108. Οομρρὶ. 
Αἴπι. τ. Αστῃ. Ἐά. -Ἐ προς αὐΐον 71. καὶ τί τὸ] ἢ τί τὸ 82, 93, 
το. Οὐοπρὶ. α καὶ δῖαν. Οἴτορ. τὸ ὠδικημα] το αμαρτημᾶ 
1:8, τὸ ἀδίκημά μ5] τὸ ἀδίκημά ἐςι με Ἀπῃ. τ. Απη. Ἐά, καὶ 
τί ἡμάρτηχα α χαι τό, 246. καὶ τι τὸ ἁμάρτημα γι. ἢ τι ἥμᾶρτον 
82, 93» 1ο8. (οηρ!. κα τι 247. ἡμάρτηκα] ηδικησα ᾿ις8. τοῦ 

ὅτι ἐπιζητεῖ] καὶ ἐπιζητεῖ ςό. 
οτι ξητει 82, 939 121) 247). οτι. εζητει τοϑ. (οι. 

11. ᾿ εἶπεν αὐτῷ] α αὐτῳ 44, 74. Μηδαμῶς-- ἀποθάνῃς} μηδα- 
μῶς συ ἀποϑανης 44ν 745» τοῦ, 120, 134. μηδαμῶς, σὺ οὐ μὴ ἀπο- 
ϑάνῃς ΑΙ4ά. μηδαμῶς γένοιτό σοι οὐκ ὠποϑάνης Οοάά, δεγρὶϊ ἀυο. 
μηδαμῶς, σὺ μὴ ἀποδϑάνης 851αν. Μοίῃ. σοι] συ 11], 71, 93) 121, 
158,24... οὐ μὴ] α οὐ Οοηρι. ὃ] (δου γὰρ τ, 82, 93, 1οϑ, 

μὴ ποιήτη] μη ποιήσει 
242. .ΟΟπΡΙ. κ μὴ 244. Απῇ. 1. Ατῃ. Ἐά. σοῦ: δ8ιαν. Μοίῃ. 
ῥῆμα μέγα] Ττ. τοϑ. Οοιηρί. ῥῆμα ἕν μέγα Ατπι. 1. Αχσῃι, Εά, 
ἤημα μέγα ἢ μικρὺν] ῥήμαϊα μεγάλα ἐς μικρὰ σεογρ. ϑ8[αν. Μοίᾳ. 
“μέγα, ἢ] Π. ἢ μικρὸν] ἡ ρημα μικρὸν ςς, 64, 74, τοῦ, τ 19) 126, 

121) 124) 144, 244. ΑΙοχ. 

ἘΔ. καὶ οὐκ ἀποκαλυψαι 247. 

ΟΡυβυλτῖ. εἰς ΑΓ. 1. Ατηι. Εά, 

ΤῺ ---} 1 ς8. 

- γινώσκω οτι οἰδὲν 247. 

γνώτω Οεογρ. 
ϑαν τί ἐνόησα δῖαν. Οἴτορ. 
246. (οΠΡ]. κα 247. Απῇ. σ. πη. ἙΕά. 

οφαι ἀναμέσον] τσεπληρωΐαι δῃ ἀνῶ μεσον 74, τοῦ, 120, 134. 
. ϑανοατου]. καὶ ἀναμέσον τῇ πᾶτρος σὰ εὡς Δαναῖου ΧΙ, 20, ς2, ςς, ςό, 

εὐδίαν. Μοίαᾳ.. 

3 Ν ΄ Ν φ ἐ ΄ “ Ν ν᾿ Ω ΄ 2 7 2. "Ὁ . (Ὁ 
ται" ἀλλὰ ζῇ. Κύριος χαὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, ὅτι χαϑὼς εἶπον, ἐμπέπληςαι ἀγαμέσον ἐμδ χαὶ τῇ 

᾿ ᾿ ἰοὺ ᾿ ᾿ Ν 3 ρὸ ς Ζ 

'ϑανάτου. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν πρὸς Δαυὶδ, Τί ἐπιϑυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ τί ποιήσω σοι - 
᾿ . Ν᾿ , ᾿ ᾿ ’΄ Ν 93 Ν ΄ 9 “Σ᾿ 

Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Ιωνάϑαν, ᾿Ιδὰ δὴ γεομηνία αὔριον, καὶ ἐγὼ χαϑίσας ἃ χαϑήσομαι φαγεῖν, 

καὶ ἐκ ὠποκαλύψει] καὶ οὐ μη ἀποκα- 
λυψει ΧΙ. ὃ οὐκ ἀποκαλυψεῖ. το, 82, 93, τοϑ. ΟΟμρΡΙ. Ατγη,. ς. Αγτι. 

τὸ ὠτίον μ8} τῷ ὠτιῳ μὲ 246. 
καὶ τί] καὶ τις τε χζ46. , τι 247. 

καὶ τί ὅτι κρύψει] καὶ τί ἦ ὅτι κρύψει Αττη. τ. Απη. Ε4. καὶ τί ἐςιν 
ὅτι κρύψει Θοοῖς. κρύψει] ἀποκρυψει 19, 3, το8. Οοἴηρί. ἀπν- 
καλυψει 82. ἀποκρυψη 242. ὃ ττατήρ μου] α (64. «αὐάϊτ ἰπ ΠΊΔΓΡ. 

ὁ πατήρ μα--τᾶτο 1] τὸ ρήμα τετο ὁ πατὴρ μὲ 
ὁ πατήρ με ἀπ᾿ ἐμ] ἀπ᾿ ἐμέ ο πατηρ με τοῦ. απ᾽ ἐμᾷ ςς. π᾿ 

᾿ΚῈ ᾧ. ΧΙΧ͵ 

8, 24. 

ΚΕΦ, 

᾿ Ι, 

ὍΝ ΄ Ν Ὁ ΄ Ν ΄κχκε 7 2. » ρο 7 ΄, πιῶ εἶ ΝΥ Ψυ γ᾽ : ᾿ 

χαὶ τί τὸ ἀδίκημά μᾶδ, καὶ τί ἡμάρτηχα ἐνώπιον τοῦ σατρὸς σου, ὁτι ἐπίζητει Τῇ χῆν μους. 

2. 

ἐμξ τὸ ῥῆμα τῆτο]  απ᾿ ἐμὲ 11, ς2. Ατπ). 1. τὸ ρῆμα τᾶτο απ ἐμὲ. 
44γ 110, 242. ΟΘεογρ. δῖαν. μαδεῖ ἐπ᾿ ἔμδ ἷπ Ἵδαγαέξ, τηΐπογε ΑἸδχ. 
οὐκ ἔξι τοῦτο} α ΧΙ, 29, ς2, ἐς, 64) 71) 929 110, 121, 144,18, 36, 
242. ΑΙά, (δῖ. Νίς. - οὐκ ἔξιν ὅτως Ατηι. 1. Αση. Ἐά, μὴ ἔξαι τᾶτο 
Θεοῦ. μὴ γένοιτο τῦτο ϑῖαν. 

Καὶ ἀπεκρίθη 
τῷ Ἰωνάϑαν, καὶ 
Γινώσκων οἶδεν] 

“οἶδεν} εἰδὲν 449 144. Οοπηρ. ὅτι εὕρη- 
χα] οτι εὐρον 82, 93, 1ο8, 123. ΟΟπηΡ]. ἐν ὀφθαλμοῖς σε] ἐνώπιόν 
σου ΑἸεχ. . τρὸ ὀφϑαλμῶν σου Αλῃ. τ. Ασπῃ. Εά. Οεοσρ. ϑιαν. 
καὶ εἶπε 29] - ὁ πάτηρ σον ΧΙ, 82, 93) τοϑ8, 119, 242. καὶ ἅτω λί- 
γει δῖαν. Οἷἶτορ. Μὴ γνῶναι) μη γνωτω ΧΙ, 10, ξς,) 71) 74) 829 

111... Καὶ ἀπεκρίϑη] α καὶ Απῃ. 1. Απη. Ἐά. 
- Ἶ ινώσκων] καὶ εἰπεν αὐΐω Δανιδ' γινώσκων 44. 
εἶπε] καὶ λέγει τῷ Ἰωνάϑαν Ατγαι.. τ. Αττι. Εα, 

92, 93, τού, τοϑ, 110, 120, 123.» 134) 1445) 242, 243) 244, 24ς, 246, 
247. (ὐοπηρ]. ΑἸεχ. δε. Νίο. ἄστη. σ᾿. Ασηγ. Εά. δϊαν. Μοίῃ. μὴ 
γνωσθήτω 44. μὴ γνῶτο (Π0) τό, 236. μη γνω 64, 1ς8. ΑἸά. οὐ 

Μὴ γνῶναι τοῦτο Ἰωνάϑαν] μὴ τοῦτο γνῶναι ᾿Ιονά- 
τοῦτο] ταὐυτα το, ᾿ξό, 82, 93, τοϑ, 

μὴ οὐ βέληται] σπως μη 
αναγίειλη τω Δανιδ 19, ς6, 82, 93, τοβ. Οοτηρί. μη οὐ μη βαλεταε. 
44, 74) 120. ΑΙά. μη οὐ μη βεληται. τού, 134.. μη βαλεται (οὐ ἴε- 
τοῦ τη. ἰηίετταπ)) 121. μήποτε διῶ τοονηϑὴ (Πς) 242. οπὼς μῆ 
αναγίελλη τῳ Δαυιδ46.Ἡ. βῴληται] βελεται ΧΙ, 5.5. 71, 93, 144, 

. 836. (αἴ. Νίο. -Ἐ καὶ ἀναγίελη τω Δαυιδ τε8. ἀλλὰ ζῃ] πλὴν 
ζη ΧΙ, 19, 29, 56, 71) 82, 93») 1οϑ8, 1:8, 242, 243, 24ς, 246. Οοπρρὶ. 
ψυχή σου] ψυχη μου γ4ᾳ. - ὅτι καϑὼς εἶπον δζς. αὰ ἔῃ. οοηι.] στε 

᾿ πεπληρωῖαι ἀνᾶμεσον ἐμοῦ καὶ ἀνώμεσον του τσάτρος σου εὡς ϑανατου 
.10), 82) 93, 1Ιο8. ἤο, πίῆ πεέπληςαι, 246. ει καϑὼς εἶπον] καϑὼως 
εἶπε 445) 121. κὄ τό. ἐμπέπληςαι} πεπλήρωται 44) 123, 247. 
Οοπιρί. ΑἸεκ. τέπλεισται (Π0) ς6. ἐμπεέπληται 71. - ἔμπέπλη- 

,. "Ὁ 
καὶ τῷ 

ὅ4, γ1,) 74). 92, τοῦ, 119», 120, 1239») 134) 1447 1ς8, 226, 244. 24ξ, 
. 247. (πρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. ΝΊς. Θδογρ. ἢς, ἤπε τε, Αγηι. 1. πῃ. 
᾿ Ἐὰ. καὶ τῇ πατρος σᾷ ἑως ϑαναΐου 44. καὶ σᾷ εως ϑαναῖκ τῶι, 242. 

" , λ ΄ “ χᾶϊ τσατρός σου ὁ ϑαναῖος δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ττατρός σου ἕως ϑανάώτου 

λ ΨΦ ΙΝ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπε τιάλιν Οεοτρ. διαν. πρὸς Δαυὶδ) τῳ 
Δαυιδ ςό, 246. Ατηϊ. τ. Ατπι. Εά4. Θεογρ. πρὸς τὸν Δαυὶδ 58᾽Ιλν. καὶ 

᾿ ν “ ΄ “ ΄ . ’ ’ "τι ] καιθ. καὶ τί ποιήσω] ἵνα ποιήσω 8ῖαν. Οἴτορ. - τί ποιήσω] 
ΑΤΙ ΣΙ, 20, 4457 τό, 71) 749 84, 93, τού, το, 121) 123, 134,1 8, 
.. 2437) 244, 246, 247. (Οπ)ρ]. Αἰεχ. ΟἸγγίοῖ. χ. γ2. Αγίη. 1. Αγῆι. 
Ἑά 

Ν. . πρὸς Ἰωνάϑαν] κα 44.7γ1.. Ἰδὲ δὴ] καὶ δὴ Ατπι. τ. Ατηι. Εά. 
᾿5[άν, Μοίᾳ. νεομηνία] νεμηνια (11. ςξ, νετ, 18.) 82, 93, τοΒ. Οοπηρὶ. 

ΧΧ͵ 

1} 



ἐκ 

“ποι τὺὺὕὍὉὉν. ..- 

6. χαὶ ἐξαποςελεῖς με, χαὶ χρυδήσομαι ἐν τῷ πεδίῳ ἕως δείλης. 

7- 

"Ὁϊιορ. 

4 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, 
ΚΕΦ. ΧΧ. ᾿ ᾿ 

ε 
μι ψηταί με" ὃ πατήρ σοὺ, χαὶ ἐρεῖς, 

Βηθλεὲμ τὴν πόλιν αὐτῇ, ὅτι 

25", ΄ Καὶ ἐὰν ἐπισχεπ)όμενος ἐπισχέ- 
ΤΠαραιτόμενος “σαρητήσατο ἀπ᾿ ἐμᾷ Δαυὶδ δραμεῖν ἕως εἰς 

νυσίαᾳ τῶν ἡμερῶν ἐχεῖ ὅλῃ τῆ φυλῇ. Ἐᾶν τάδε εἴπη, ᾿Αγαϑῶς, 5 ὅ ΚΦ ΄ ΝΟΣ ΝΧἉΝ, ζω 3 ρο “Ὃ 
3 ἊΞ 

εἰρήνη τῷ δόλῳ σε" χαὶ ἐὰν σχλήρως ἀποχριϑὴ σοι, γνῶϑι ὅτι συντετέλεςαι ἡ χαχία σὰρ᾽ αὐτδ. ᾿“ ΄ ἊΨ) ἊΝ ὯΝ ΄ ᾿ ὧ 9. ν . ΄ ΄ “ἢ 4 ᾿ 
Καὶ σοιήσεις ἔλεος μετὰ τῷ δόλου σου, ὅτι εἰσήγαγες εἰς διαϑήκην Κυρίου τὸν δᾷλόν σε μετὰ κ᾿ νι» »Ψ 2 ΄͵ » “ΝΠ ; ΄ ΄ Ν Νω, “ ἐς, ὡς 
σεχυτδ' χαὶ εἰ ἐςὶν ἀδικία ἐν τῷ δόλῳ σε, ϑαγάτωσόν μὲ σὺ, χαὶ ἕως τῇ “πατρός σε ἱνατί ὅτως [4 ; ν᾿ ΄ “" εἰσάγεις με; Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν, Μηδαμῶς σοι" 

Α ΝΝ ΄»" 4 “ φ  ) ρο ϑΝ χίᾳ παρὰ τ “σατρός μ τῷ ἐλϑεῖν ἐπὶ 
Καὶ εἶπε Δαυὶδ πτρὸς Ιωνάϑαν, Τίς ἀπαγ[εΐλη 

- δ΄-ο “ “ΦὉ ΄ ε ΟΤί ἐν γιγωσχὼν γὼ ὁτι συντετέλεςαι ἢ χα--. 
ΌΌΌ  Ν ᾿Ν ν ὩΣ Νν ζ΄ 2. Ν 23. “ σε, χα! ἐᾶν μή ἢ εἰς τὰς “σὔλεις σβ, ἐγὼ ἀπαγ[ελῶ σοι. 

ὃ "“ 3 ς βῸ 
“ΠΡ μοι, ἐαν ἀποχριϑῆ ὁ ππατῆρ σου σχληρῶς : Καὶ » ᾿, ΄ Ν Ν ΄ ΄ 2 2 ’, : 2 » εἶπεν Ιωνάϑαν πρὸς Δαυὶδ, Πορεύου, καὶ μένε εἰς ἀγρόν" χαὶ ἐχπορεύονται ἀμφότεροι εἰς ἀγρόν. 

Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν πρὸς Δαυὶδ, Κύριος ὁ Θεὸς 

“ ἔριν Οδοῖς. νεομηνία αὔριον] αὔριον νεομηνία ἐςὶν ΑΓΠ.. 1. ΑΥ̓ΤῚ. 
ἘΔ. καὶ ἐγὼ καϑίσας} , καϑισας 44, 745 τού, 120, 134. κα! εγὼ 
χαϑησας 93. οὐ καϑήσομαι] -ἰ- μετα τα βασιλεως ΧΙ, 44, ςα, 
5.5, 64, 71) 74, 92, τού, 120, 121, 123, 134. 144. 158, 236, 242, 243, 
343, 347. ΑΙά, ΑἸεχ, σαζ. Νῖς. δῖαν. καϑίσομαι μετὰ τε βασιλεως 
19, 1οϑ, 546. (οιηρῖ. ἐ καϑίισομαι μέϊα τε βασιλεως 29, 119, 244. 
χαϑησομαὶ μετῶ τε βασιλεως ςό, 82,93. πρὸς βασιλέα ΟΘεοτς. 
φαγεῖν] φαγεῖν ἄρτον πρὸς τὸν βασιλέα Ἄττη. χ. Ατπι. Εά. καὶ 
ἐξαποςελεῖς με] καὶ ἐξαποξελεις μοι 143, 236. (δῖ. Νίς. καὶ ἐξαπο- 
φελῆς με3ής. καὶ κρυξήσομαι] , τῶι. χρυξήσομαι] τορευσο- 
μαι 1Π. ποιήσω τού. χριξήσομαι 242. πεδίῳ} τταιδίω (ςοττ. 
πεδιω ἐλάτη τηδπι}) 93. -ἰ- ἐνταῦϑα Ατπι. σ. πῃ. Εά. ἕως δεί- 
λης} -Ἐ τῆς τριτῆς 44) 745 τούς 120, 134) 24). ΑΙεχ. εὡς ἐσπερας 
τῆς τριτὴς ὨΙΆΓΡ. 6. -[- τῆς ἡμέρας τρίτης Αττῃ. τ. Αττῃ. Ἐά, Οεογρ. 
δῖαν. Μοίᾳ. -Ἑ τρίτης ϑίαν. Οἴτορ. ὯΝ 

ΝΙ. Καὶ ἐαν] α και Π, ΧΙ, 44) ἐς» ςό, 64, γ1, 74, 82, 93, τού, 
1οϑ, 1205, 134) 144) τς8, 236, 242, 244, 2455) 446. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
(αἴ, Νῖς, Ατηι. τ. ἄπ. ἘΔ. ἐπισκεπήόμενος ἐπισκέψηταί με] ποι- 
ἥσας ποιήσηται ἐπίσκεψιν παρὼ ἐμὰ ΑΥτι. τ. Αγηι. Εά. ἐπισχέψη- 
ταί με] α μειϊο, 246. καὶ ἐρεῖς] α καὶ 82, 93. ΟομρΙ. Ασίη. 1. 
Ἅπη. Ἐά. Παραιτάμενος] α 44. τπαρέτεμενος 93. ργαιηῖιτ. ὅτι 
Ἀπη. 1. Αγσπι. ἙἘ4. τσαρητήσαῖο] τοσαρητηται 19, τοϑ. Οοἰμρὶ. 
παραιτεῖται 82. ἀπ᾽ ἐμ8]} απο τὰ 1Π1. παρ᾽ ἐμᾶ το, γ4, 88, 93. 
τού, τοϑ, τ20, 134. (ΟΠῚΡ]. Δαυὶδ] α 92. δραμεῖν] α ςό, (τ2:. 
Βαθεῖ ἴῃ ππᾶγρ.) 246. πορεύεσϑαι Αστα. τ. Αγπι. Ἑά. 8ϊαν. Μοίῃ. 
ἕως}. ΑΙεχ. Θεοῦ. δῖαν. εἰς Βηθλεὲμ} κα εἰς 44, 74, 82,93, τοῦ, 
τοϑ, 119) 1209, 121) 123) 1345) 144,24.3, 246. Οὐοιηρὶ. ΑἸά. (δι. Νίς. 
Ασπὶ. 1. Αγην. Εα. τὴν πτόλιν] τῆς πολεως 82, 93, ιοβ. Οοηρὶ. 
αὐτ8} αὐτῷ ΑἸοχ. ὅτι ϑυσία] ἐπὶ ϑυσία 236. Ολϊ. Νὶς. ϑυσία 
τῶν ἡμερῶν) ϑυσία ἡμερῶν ἐςὶν Αττη. τ. Ατηι. Ε4, ϑυσία ἐξὶ σήμερον 
Οεοτρ. ϑυσία σήμερον δῖαν, Οῆτος. ἐκεῖ] αὐτε 44. καὶ 8ιλν. 
Οἴἶτορς. 

ΝΠ. ᾿Ἐὰν τάδε] ἐαν δὲ ΧΙ, τατ. ΑΙ4, ταν δὲ ταδὲ 123, 144, 436. 
σι. Νίς. κα τάδε Ατιη. τ. Ασηχ Εαὰ. Ἐὰν τάδε εἴπῃ] καὶ ἐὰν ὁ 
Ὡατηρ σοὺ εἰ πὴ ξό, 246. χαι εᾶἂν εἰπῇ ὁ Ὡατηρ σξ 82, 93, 1ο8. 
(οπιρὶ. ἐὰν ὅτως εἴπῃ Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. εἴπη] εἰπης 20. εἴπῃ, 
᾿Αγαϑῶὼς] εἶπε ἀγαθὸς (ἢ) 242. ᾿Αγαϑῶς] αγαϑα 82. καλὸν 
ἐξὶ καλῶς ἐςὶ ([ὰ καλὸν ἐςὶ ριιηξεϊα ποίδζγ, υἱ ἀεϊεπάμτη.) Αγ. 1.ὄ 
καλῶς ἐςὶ Ατη. Εά. εἰρήνη] εἰρήνη Ἐσὶ ΑΓηγ. 1. Ατηγ. Εά. - καὶ 
ἐὼν] καὶ ἐὰν δὲ Αἰδρχ. κ καὶ ϑίαν. Οἴτορ. καὶ ἐᾶν σκληρῶς] εᾶν 
δὲ σκληρα 82, 93) το8. ΟΟπιρί. εἂν δὲ σκληρως 123. ΑΓχη. 1. ΑΥ̓ΠῚ. 
Ἐὰ. Οεογρ. ϑίδν. Μοίᾳ. καὶ ἔᾶν σκληρ. ἄποκρ. σοι] ἀλλα εἰ ἐν 
σχληρότητι δῷ σοι ἀπόκρισιν (οἀά. ϑετεὶϊ ἴτ5. σκληρῶς] σκληρα 
55. ἀποκριθῇ σοι] αὶ σοι Απη. Ἐά. γνῶθι] γνωσει ςς. συν- 
τετελέςα!]) εοπβωπραία οἱ ὅϑγγ. Βαι- Ηεθτ. παρ᾽ αὐτῇ παρὰ τε 
ὥάτρος σοὺ 44. 745 Ἰοῦ, 120, 134. απ᾿ αὐτῇ 93. 

ΝΠ], Καὶ ποιήσεις] , καὶ Ατηγ. 1. καὶ ϑὅτω ποιήσεις 8ϊαν. 
τοοιήσεις ἔλεος} τοοιήσεις ἔλεον 91, τοϑ. εἰσήγαγες) 

ἤγαγες 74. εἰσηγαγον 121. Αἰά, εἰσήγαγες εἰς διαϑήκην Κυ- 
βίου] εἰς διαϑηκὴν Κυριου εἰσηγαγες ΧΙ, ςς, τό, γ1, 82, 93, τοβ, 1 ς8, 
243, 24ζ, 246, 247. Οοπρκ ΑΙεχ. Αγπῃ. ᾿. Αγπ). Ἐά. εἰς διαϑηκην 
Κυριβ ἡγᾶγες 44, τού, 120, 134. διαϑήκῃ Κυρίᾳ εἰσήγαγες ϑ8αν. 
Οἰἴορ. εἰς διαϑήκην] τὴν διαϑήκην ΑΙά. διαϑήκην Κυρίου) 
Ττ. Οὐοῦρ. μετὰ σεαυτῇ] μετα σοὺ ς ς. Ατπι. τ. Αγ. Εά, Οεοῖρ. 
τρὸς ἑαυτὸν δῖαν. Οἶτορ. μεϑ’ ἑαυτὰ ϑίαν. Μοίᾳᾳ. καὶ εἰ ἔριν] 
λ εἰ 74. εἰ ἕξιν ἀδικία) εἰ ἀδικία τις ἰςὶν ΑΓπι. τ. Απῳ, Εά. 
ἀδικία} μαθεῖ ἴῃ “μιαγδέξ, πγϊποτε Αἰεχ ὠφθικία ἐν τῷ δόλῳ σε] ἐν τῳ 

3 δ εχ Ὡ;, ᾿ 9 φ Ν 7’ ε Ισραὴλ οἶδεν, ὅτι ἀγαχριγω τὸν “πατέρα μου ὡς 

δέλῳ σου ἀδικιὰ 44, τοῦ, 120,1 34. ϑανάτωσόν με σὺ] ϑαναΐωσον 
'με σοὶ τς8. σὺ δὴ ϑανάτωσον με Αττα. τ. Ατπι. Ἐά, -Ἐ αὐτὸς ϑἷαν. 
Οἰἶτορ. ϑανάτωσόν με σὺ---Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν ἴῃ ςοπι. ἴε4ᾳ.} ϑα- 
νατωσον με. καὶ εἶπεν Ιωναϑὰν 44. καὶ ἕως ἃς. δὰ βη. οΟΠ.} καε 
νᾶτι ὙἜΤΟ εἰσαγαγεις μὲ ὅτως εὡς του πάατρος σου 19. ἔο, πἰῆ εἰσα- 
γεις, 82. ἢς, πἰῇ εἰσαγῆς, 93. ἔς, πἰῆ εἰσαγαγης, 108. α 247. 
καὶ ἱνατί εἰσάξεις με πρὸς τὸν πατέρα σε Ατπι. τ. Ατηι. Ἑά, ἕως τὰ 
πατρός σΒ] πρὸς πατέρα σε ϑῖν. τῷ πατρός σε] κα τοό. ἱνατί] 
και ινατι ις8. ἅτως εἰσάγεις με} ὥπώγεις με τως ΧῚ, τε, 243. 
εσαγεις μὲ ὅτως ξξ) 1109, 242. αἀπαγαγὴς με βτως ξό, γ1, 446, 
ἀπαγαάγεις μὲ ὅτὼς 24:. τοῦτο εἰσαγάγης με Οοπηρί. με εἰσάγεις 
ϑίαν. Οἴἶγορ. ὅἕτως μέλλεις με εἰσάγειν ϑ[αν. Μοί. εἰσάγεις] 
᾿ὥπαγεις 290, 121. ΑἸά. εἰσαγὴς 144. ὁ , . 

ΙΧ. Ἰωνάϑαν] Ἐ προς Δαξιδ ς2. (αἴ. Νίς. Ιωναϑας (ῆς :η 8) 
τῶι, τ ρος Δαυιδ ἴΙῸ ᾿ς παρ. 243. Μηδαμὼς] ἐλεως σοι μη- 
δαμως ς2. (αἴ, Νίς. Μηδαμῶς σοι] μηδαμῶς γένοιτό σοι Αττη. τ. 
γα. Εά4, ἧς, εἰπῇ γένοιτο ἰπῖεγ ᾿ποοϑ5, δῖαν. Μοίᾳ. μηδαμῶς γένοι- 
τὸ τοῦτο ἐν σοὶ Θεοῖς. μηδαμῶς μὴ γένοιτο τοῦτο ϑῖαν. Οῇτοσ. 
σοι 15] συ 111, 121, 24ς. ΑΙά. ὅτι συντετέλεςαι] ὅτι ἔτι οὐ συντε- 
τέλεςαι ϑἰᾶν. Οἰἶἕτορ.. παρὼ τὸ ττατρὸς} α παρα 246, 247. 8ϊ:αν. 
τῷ ἐλϑεῖν! α τὰ 44. καὶ ἐαν---ὠπαγ[ελῶ σοι] καὶ εν μη απαγίελω 
σοι εἰς τὰς ὥόλεις σου 10) 82, 93, τοϑ. καὶ μὴ ἀπαγίελῷ σοι; 
Οὐοπιρί. ἐῶν οὐκ ἐν τῇ τοόλει σοῦ ὠπαγ[ελῷ σοι Αττα. 1. ἢς, πἰῇ πό- 
λει δὴ σξ, Ατηι. Ἑά. τῷ εἰς τὰς πόλεις σε σοὶ ἀπαγίελῶ 8ῖαν. Οἴτορ. 
ἐὰν καὶ μὴ ἧς ἐν ταῖς πόλεσί σε, ἐγὼ ἀπαγγελῶ σοι 51αν. Μοᾷ.. 
ἐὼν μὴ ἢ] ἡ ΧΙ, 29. 44, ςό, 64, γι, 74, 92) 1οῦ, 119, 120, 121, 123, 
134) 144) 236, 242, 243, 24ς, 246, 247. ΑἸΙά, (αι. Νῖς. ἐῶν οὐκ ἥ 
Οεοῦρ. εἰς τῶς πόλεις σου] κα σον τι. ἐγὼ], 4. ἀἂπ- 
᾿αγγελῶ σοι!) ἀπαγγείλω σοι 1442 “36. (φῖ. ΝΊς. ἀπαγγέλλωσες 
((ς) 242. απορελω σε 247. ἀναγγελῶ σοι ΑἸά. ΝΞ 

Χ, «ρὸς Ἰωνάθαν) α 71. Τίς ἀπαγγείλῃ] τι ἀπαγἴελες 144. 
“καὶ τίς ἀπαγγελεῖ, ουπὶ καὶ ἱπίετ ἀποοβ, ΑἸεχ. οὁπαγ[είλῃ μοι] 
αἀπαγγελει μοὶ 44. τό, 64, 21» 745 82, 93, τού, 120, 123» 134) 216, 
243. 246, 247. (οπιρί. ΑἸά. (δι. Νὶς. απαγγελει 92. ἀνάγγελες 
μοι τ2ῖ, τς8. απαγίελει με 242. ἐὰν ποκχριϑῃ---σχληρῶς] ἐῶν 
σκληρῶς ἀποκριθῇ σοι ὁ πατήρ σε Ἀπη. τ. Απῃ. ΕΔ. ὁ σκληρῶς] 
σχληρα ς 5 τύ, 82, 93, 1ο8, 246. (οῃ!ρ!. σκληρον 121. 

ΧΙ. τρὸς Δαυὶδ] α 44, 71. τρὸς Δαυὶδ---ἀγρόν' καὶ] αὶ συπῃ 
᾿ ληζειτησά, 82. καὶ μένε εἰς οὐγρόν] καὶ ἐξελϑωμεν εἰς αγβον 19, 93, 
108,.242,) 246. (ΟπΡ]. μένε] ἐξελϑομεν ςό. καὶ ἐκπορεύονται 
ὅζο. 84 ἢπ. σοπ). 12.] α 44) 74, (τοό. [δὰ ἴῃ πηγᾶγρ.. Ἠδθεῖυν αἷν αἱ. τη. 
ἢἤς: νεπὶ; σε φργεάϊεσιιν ἤοσα: ἱπ αρτωπι, Ομηαφμε ἐχὶ ξη! ἀρπιόο ἴπ αργη, 
αἱ! “οπαία: αὐ Ῥαυὶ!. Τοπιίμε Ὅεως Π77,ἀεὶ, (' ἑπορβίψανεγο (εκιίεπίίαπε 
αίγίς πιεὶ γα βίπο νοὶ ρεγοπάϊε, εἰ αἰϊφμίά δομὲ γμενὶε ρον Τϑαοὶξ εἰ Μα- 
εἶπα γιγα αὐ ἐξ εἰ ποίπη ὕξοετο ε16].} 120, 134. ἐκπορεύονται ἄμφό- 
τεροι] ἐπορεύοντο ἀμφότεροι ΑἸά. ἐπορευέσϑην ὠμφοτέρω δῖαν. ἀμ- 
φότεροι) ἀμα ἀμφότεροι 110. 
ΧΙ. ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ οἶδεν] ὁ Θεὸς ᾿[7λ ὁ Ἰδὼς οἶδεν (ῃς) 2Ζ4ς. οἶδεν] 

εἰδὲν 446. (αἴ. Νίς. ὅτι ἀνακρινῶ] οτι εαν ἀνακοίνω ΧΙ, ς6, 64, 71, 
1οϑ8, 110,342,243, 344. (πιρὶ. οτι ἐᾶν ἀνακρινῶ ςς,82,93,1 8,246. 
οτι ἂν ἀνακρίνω 144. ὅτι αἰναχρίνω ΑἸά. ἐὰν οὐκ ἐρευνήσω Ατπι. 1. 
Απη. Ἐά. τὸν πατέρα μ8] -Ἐ καὶ αὐυριον καὶ εἰς τὴν τριτὴν ζῶ, 92, 
236. (δῖ. Νίο. -Ἐ εδάδπι, ἢπε τὴν, 144. ὡς ἄν] εως ἂν 71, 243, 

247. ὡς ὧν ὃ καῖρος] καΐα καιρον το, 84, 93, τοβϑ. (οπιρ. ὡς 
ἄν ὁ καῖρος ὅτο. δὰ ἤπ. ςοπν.] τρισσῶς ἐν τῷ καιρῷ καὶ εἰ ἀγαϑὸν τι ἤ 
τσερὶ Δαυὶδ καὶ εἰ κακὸν ἀποςελῶ πρὸς σὲ εἰς ἀγρόν Απη. τ. Αγῃῃ. Εά, 

ὡς ἐδν οὐ σκληρωϑῃ αὔριον ἢ ἕως τρίτης ἡμέρας, καὶ ἰδὲ ἀγαϑὸν ἔραι 
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᾿ ΄ὔ ᾶ'Ύ)ὺ(φῸ 7 “93 ’ νμφῳ 

γία, καὶ ἐπισχεπήση, ὅτι ἐπισκεπήσεται χαϑέδρα σᾶ. Καὶ τρισσεύσεις χαὶ ἐπισκέψῃ χαὶ ἥξεις. 

: ΚΕΦ, χσ, 

Ἀπ ΟΣ ὡς, καὶ ἰδὰ ἀγαϑὸν ἢ περὶ Δαυὶδ, χαὶ οὐ μὴ ἀποςείλω πρὸς σὲ εἰς ἀγρὸν, ἂν ὃ χαιρὸς, τρισσῶς, χαὶ ἰδὲ ἀγαθὸν ἢ “περ » χαὶ οὐ μὲ ἐλόν ν δ νυ 

τάδε πποιήσαι ὁ Θεὸς τῷ ̓ Ιωνάϑαν χαὶ τάδε προσϑείη, ὅτι ἀγοίσω τὰ χαχα ἐπὶ σὲ, καὶ ἀποκα- 

λύψω τὸ ὠτίον σε, χαὶ ἐξαποςελῶ σε χαὶ ἀπελεύσῃ εἰς εἰρήνην, καὶ ἐρᾶϊ Κύριος μετα. σδ καϑὼς 

ἦν μετὰ τῇ ππατρός μον. Καὶ ἐὰν μὲν ἔτι μ8. ζῶντος, καὶ σοιήσεις ἔλεος μετ᾽ ἐμῶ: καὶ ἐὰν 

ϑανάτῳ ἀποϑάνω, Οὐχ ἐξαρεῖς ἔλεός σου ἀπὸ τῇ οἴκου βου ἕως τὰ αἰῶνορ' καὶ ε Μὴ, ἐν τῷ ἐξ. 

αίρειν Κύριον τὸς ἐχϑρὰς Δαυὶδ ἔχαςον ἀπὸ τϑ προσώπε τῆς γῆς,λεύρεϑῆναι τὸ ὄνομα: τὸ Ἰωνά- 

ϑαν ἀπὸ τῇ οἶχε Δαυὶδ, χαὶ ἐχζητῆσαί Κύριος ἐχϑρδς τ Δαυίδ, ἵει σεν Ἐτὸ τ Ιωγᾶδϑαν 

ὀμόσαι τῷ Δαυὶδ, ὅτι ἠγάπησε ψυχὴν ἀγαπῶντος αὐτόν. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν, Αὔριον γεομη- 

»» “Ὃ ες », ρῬὸ 53 ΄ : “ς ’ Ὺ΄ς Ν 3 Ν 3 ρὸ 

εἰς τὸν τόπον σου οὗ χρυξῆς [7 τῇ ἡμερὰ τῇ εῤργασιμῆ, Χχαϊι χαϑήσῃ παρὰ 70 ἐργαθ εχειίνγο. 

σερὶ Δαυὶδ, καὶ οὐ μὴ ὠποςείλω πρὸς σὲ εἰς ἀγρὸν, καὶ ἀναγγεῖλαι 

τοῦτο εἰς τὰ ὠτία σὰ Οεοτρ. ἔς, πἰῇ περὶ σοῦ Δαυὶδ, εἰ ἀναγ[εϊλαι 

σοι ταῦτα, δῖαν. Οἶτορ. ἐν τῷ καιρῷ (τότῳ) αὔριον, ἢ τρίτῃ ἡμερῷ. 

πρὶ τοῦτο, ἐὼν ὠγαϑὸν ἔξαι περὶ Δαυὶδ, καὶ οὐκ ἀποξείλω πρὸς σὲ εἰς 

«ἀγρὸν, καὶ ἀναγίείλω ταῦτα εἰς τὰ ὠτία σε 51λν. Μοίΐᾳβ.Ό ὁ καῖρος] 
ὁ καιρῶς ἀποποίς 64. φρισσὼς] ἐπιμέλως ἄυριον καὶ εἰς τριτὴν 

χηᾶγσ, 2423. καὶ ἰδὲ] καὶ ἰδὲ ἂν τοῦ. καὶ δὰ ἐὼν ΑΙεκ. γα- 
ϑὸν ἢ] ἦν αγαϑὸν 111. αγαϑον ἦν τό, 93. λ΄" 94, 247. ΤῊ. Αἰοχ. 
τοερὶ Δανὶδ] νπερ Δαυιδ 82, 93, 1ο8, 247. Οομρρὶ. καὶ οὐ μη---εἰς 

ἀγρὸν] και ἀποςσελω πρὸς σὲ εἰς τὸ πέδιον 19, 93. 0, βηε και; 82. 
,ἀποςέϊλω] αἀποξελλω 111. ἀπορςελω-το8. Οοερὶ. ΑΙεχ, εἰς ὠγρὸν] 
ἔις τὸ πεδιον ΧΙ, 20, ξς», ςό, 71) 1οϑ, 242, 243) 246. (ΟἸΏΡ]. ἐν τῷ 

πεδιω τς8, εἰς τὸ παιδίον (ΠΗ) 2ης. ; 
ΧΙΠ. Τάδε ποιήσαι] ρτοιηῖτ. καὶ ἐῶν κακὸν ἤ το, τύ, 93, τοϑ, 

“46. ρτωτιῖττ. καὶ εαν καλὸν ἦ 1:8. ργαπμτῖ. καὶ ἐὰν κακὸν 24ς. 
τάδε δὲ ποιήσαι Ὅεοτρ. ὁ Θεὸς} Κυριος ο Θεὸς 44) 745) τού, 120, 
134. λο 148. ΟοπρΙ. Κύυριος 247. ΑΙεχ. ὁ Κύριος Απα. τ. ΑἸ. 
Ἑᾳ. καὶ τάδε] α καὶ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι ἀνοίσω] εᾶν ΜΉ ἀνοισω 

.19, 82, 93, τοϑ. Οὐπιρὶ. ἐῶν οὐκ ἐρευνήσῳ Ἀπ. τ. Ατη). Ε4. ξωὶν 
οὐχ ἀπαγγείλω δίαν. Μοία. ὅτι ἀνοίσω τὰ κακὰ Ἐπὶ σὲ] καὶ ἐν 
δὲ βάληται ὃ ττατήρ με ποιῆσαι κακά σοι δῖαν. Οἰἶτορ. τὰ κακὰ 
ἐπὶ σὲ] ἐπι σε τὰ κακα 242. τὴν κακίαν περὶ σὲ ΑΥπι. τ. τη. ἘΔ. 
ἐπὶ σὲ] προς σε τς8, 236. (Δι. Νίο. καὶ ἀποκαλύψω] καὶ τοῦτο 
ὠποχαλύψω ϑίαν. Οἶτορ. τὸ ὠτίον σε} τῳ ὠτίῳ σα τό, 546. 8ῖαν. 
Οἴἶορς. ργϑυηπί. εἰς Αγπι. τ. Ατη. ΕἘά. ἐξαποςελῶ] ἐξαποξελλω 
111. αἀποςελω 64, 82, 92, 939 1ο8, 1239 144, 226. (πρὶ. (αἴ. ΝΙς, 

καὶ ἀπελεύσῃ) κ.44. καὶ ἀπελευσει 93. καὶ τσορευσὴ 121, 24ς. ΑΙά. 
εἰς εἰρήνην] ἐν εἰρήνῃ 119, 121,342. καὶ ἔραι] καὶ ἐξ 44. καϑὼς 
ἢν] καϑὼς καὶ ἥν (Ἰγδηυ5 ρεῖπια καὶ ἦν {οτίρβε ἴῃ τπᾶσρ. χῃοά ἰπ τοχειὶ 
ΟὨΣΙ τὰ εγαῖ.) Ατσπ,. σ. 

ΧΙΝ. Καὶ ξῶν---Φῶνος] Καὶ ἔςαι ἕως ζήσω Ατπι. τ. ἔς, πἰῇ ἐγὼ 
ζήσω, Αττη. Ε4, Καὶ ἐᾶν μὲν ἔτ, ξήσω ἐγὼ δ[αν. Μοίᾳ. Καὶ ἐὰν 
“--οΟἰῶνος ἴῃ οοαι. [64.] α οὐχ Ἰῃξεγπιθά. 4. Καὶ ἐὰν μὲν] και μεν 
(οι ν ἔργα και, οοστ. 80 δηϊίᾳιδ πιᾶπι ρτὸ κἄν) 11. ἡ μὲν 74, 82, 

.93» τού, 1οϑ, 120, 134. Οὐ]. κα εᾶν 121. Βαθεῖ ἐὼν ἰπ ομιαταόξ, 
χηΐποσε Αἰεχ. Καὶ ἐὰν μὲν ἔτι] κἂν μὴ 247. καὶ ἐῶν καὶ ἔτι ϑ[αν. 
Οὗτος. ἔτι μα ζῶντος] ὅτι ἔμξ ζόντος (ἢς) 24ς. μου ζῶντας] 
μὲ ζωῆος ΧΙ, 93. (τοϑ. υἱ νἸθείαγ.) 243. (πρὶ. Ὅτ. Οεογρ. αν. 

Οὔτορ. μου ζῶντος--- μετ᾽ ἔμ} ἐμὲ ἐλεος τ 58. καὶ ποιήσεις} 
αχαι 82. (93. ὕυἱ νἱάοιαγ.) Οοτηρὶ. στη. τ. Ασηι. Ἑά. ὐσεοῦρ. τδοι- 

ἥσης δῖαν. καὶ ποιήσεις ἔλεος μετ᾽ ἐμ5] ,αεῖες σιϊλὶ πε ενιοοτδἰάπε 

. Ζλοπιίπὶ Μυῖς. ἔλεος μετ᾽ ἐμξ] μετ᾽ ἐμ ἐλεὸος ΧΙ, 243, δάς, 246. 
Ασα. χ. Θεοῖς. ἐν ἐμμον ἔλεος 5 ς. μετ᾽ ἐμὲ ἐλεὸν Κυριου 852, 93, τοβ. 
μετ᾽ ἐμὲ ἐλεος Κυρίου τού, 120, 1345247. (οπηρί. Αἰεχ. ϑίαν. Οἴἶτορ. 
μετ᾽ ἐμῷ δὴ ἔλεος Ατπι. Ἐά. καὶ ἐῶν] 'καὶ ἐᾶν δὲ “ἄς. ὦπο- 
ϑάνω) «ποϑανης 247. 

ΧΨΡ. Οὐκ ἐξαρεῖς} ῥγοετλ, καὶ 247. Οὐκ ἐξαρεῖς ἔλεός σε] 
εἰ εξαρεις ἔλεον σου 19, 84, 93. εἰ ἐζαρῆς ἐλεὸν σου τοϑ. Σκ ἐξαρης 

ἐλεος 245. ἐξαρεῖς] ἐξάρης Οοπιρί. ἔλεός σε] α σε 74, τοῦ, 
120, 134, 346. Βιδεῖ σα ἰη' ομιαγαξξ. πήίποτε ΑἸεχ ἀπὸ τῷ οἶκε 

, ὠπὸ τοῦ οἴκω (Ά6) 24ς. κα τῇἪ Ἀπῃ. τ. Απῃ. Εά. ἕως τῷ αἰῶνος] 
τα 93) 1ο8, 244. Οὐπρ. καὶ εἰ μὴ] κα εἰ Οοπιρῖ. σμε ῇ ποα .- 
εεγο Ψεῖ. 1.4ῖ. εχ Μ8. Οογθ. α καὶ Απῃ. τ. καὶ εἰ οὐ Ατ. Εά. 

εἰ δὲ οὐ (εοτρ. εἰ δὲ μοὶ 8Ι4ν. Μοίᾳ. καὶ εἰ μὴ, ἐν τῷ ἐξαίρειν] 
κᾶν εν τὼ ἐξαίρειν 10, 82, 93. καὶ ἐν τῶ ἐξαίρην (ῆ0) 24... ἐν τῷ 
ἐξαίρειν--- Δαυὶδ 15] ἐξαίρῃ ὗ Κύριος τὲς ἐχϑρὲς Δαυὶδ (θοῦ. 8[αν. 
ἐξαίρειν] ἐξαιρεῖν (Ες) (τ. Νίς. ἕκαρον]κ ις8. απὸ τὰ τροσ- 
ὧπε) α τῷὸ 44, τό, 64, 74, 93. τού, 1ο8, 120, 1235134) 144, 236, 242, 
2442 247. (οὶ. ΑΙεχ. (δι. Νῖο. εὐρεϑῆναι!] εὐρεϑϑειη 29, 243. 

μασαι Δαυιδ 44. 
.93. 1ο8. Οογπνρί. 

44. 

.Α.71. Ἴ ὥρος Δανιδ 243. 

Βα. ᾿ ργεδεηῖτε, ἐςὶ ̓ (δογρ. 8ϊαν. Οὔτορ. 

. ἐζξαρϑηναι 44) ζ2,) 7457 92) τού, 120, 123, 134) 247). Αἴεχ. (αἴ. ΝΙΈ. 
ἐξαρϑήσεέϊαι Οουρρὶ. εὑρεϑήσεαι Αγ. τ. Ἄγ. Ἐά. εὑρεβῃ δ᾽αν. Μοίῃ. 

εὐρεϑηναυτο χϑρὰς τὸ Δαιὶδ] εἰ ἐξαρϑησεται τῶ Ἰωναϑὰν μέϊα τὰ ὀικου 

Σαβὰ ἐκξητησαι Κυριος εκ Χείρος ἐχϑρων Δαυιδ το, 82, τόβ. ἔς, τάῇ 
Δᾶῤδ, 93. εξαρϑησέϊαι Ιωναϑαν μετὰ τῇ οἶκε Σαξλ' ἐχζητήσαι Κυριος 
εκ Χέιρος ἐχϑρὼν Δανιδ εὐρεϑηναι τὸ ὀνομῶ ἴωναϑαν τό, 246. τὸ 
ὄνομα τῷ ᾿Ιωνάϑαν] τῷ Ἰωνώϑαν ΟΟπρὶ. κα τὸ Ατσηι. τ. Ασπὶ, Εά. τὸ 
ὄνομα τῷ ϑανάτε 8ϊαν. Μοίᾳ. τὸῷἪ Ἰωνάϑαν) τὰ 44, 64, τοῦ, 
123) 516, 247. ΑΙεκ. (Αῖ. Ν!ς. οὐπὸ τῷ οἶκε Δανὶδ] απὸ προσωπὲ 

φὴς Ὑη9 44. λτε 1ς8. επὶ τῇ οἱχε Δᾶδ24ς. ἐν τῷ οἴκω Δαυὶδ 

ϑίαν. καὶ ἐκζητῆσαι] καὶ ἐκζητήσει 44, 74, τού, 120, 134, 247. 
ΑἸεκ. 8[αν. Μοίᾳ. καὶ ἐκζῆσαι 236. καὶ ἐκζητήσαι (ῇς) (οπρὶ. 

ΑΙά. σαι. Νίς. ζητήσες Ατπι. ἘΔ. καὶ ἐκφητῆσαι--- Δαυΐδ Ηπ].] 
α οππὶ ἱπιειτηεά. δίαν. Οὔτγορ. Κύριος] Κυριον ςς, τατ. -Ἐ ἐκ 
χείρος εαϑρων 10. ὃς τηᾶγρ. 243. ἐχϑρὲς τῇ Δαυίδ] εχϑρας εχ 
Χειρος τε Δαυιδ 44, 745 τού, 120, 134. εἐχϑρους σε εχ χεῖρος Δαυιδ 
247. ἐκ χειρῶν ἐχϑρων Δαυΐδ Οοἴηρ!. ἐκ χειρὸς ἐχϑρᾷ τῇ Δαυΐδ 
ἍΙεχ. ἐκ χειρῶν τῶν ἐχϑρῶν Δαυίδ' Αγπι. τ. Ατπι. Εά. τὲς ἐχϑρὲς 
(Δαυΐδ ϑίαν. Μοίᾳᾳ. τῇ Δαυίδ] κα τε 64, 144, 236, 242. Οατ. Νῖο. 

ΧΥΝἹ]. , Οομ. ἱπίορυ. 24ς. Καὶ τὩροσέϑετο ἔτι Ἰωνάϑαν] 
Ῥτοοτηΐει. καὶ ἔϑετο (ἐποίησε) διαϑήκην Ἰωνώϑαν μετ᾽ οἴκου Δαξὶδ λέ. 
γων" ζήτει Κύριος ἐχϑρὲς Δαξίδ δῖαν. Οἴτορ. Ῥερίρὶν ἐγρο ϑοπαιαα 
ως ομηε εἰονιο Ἰαυϊά : οἱ γεφωεϊβοί! Τορείκμς αἷς σεαηῖ ἱπὶπιίσογενε [α- 
οἱά. Ελ αὐάί δὲ )ονοίάα: Ψ αϊο. ἔτι Ἰωνάϑαν] , ετι γι,.82, 92, 
:οϑ. (ομηρ]. Ασα). 1. Ατσγηι, Εἀά. δῖαν, Οἴἶτορ. ΤΙ. 244; 247. Οεογρ. 
δῖαν. "Μοίᾳ. ἔτι ᾿Ιωνάϑαν---ὅτι]} τω Ιωναϑαν ονομασαι Δαδ εν 
τω ἡγαπήκεναι ὥντον ατί γ4. ὀμόσαι] ὀνομάσαι τού, 120, 134. 
ὁμωσαι τ2ι. (δῖ. Νὶς, μζεγαγε υρ.. ὀμόσαι τῷ Δαυὶδ ονο- 

τῷ Δαυὶδ] “- δια τὸ ἀγαπαν αὐῖον το, 85, 
Ἔ εν τω ἡγαπήχεναι αὐἷον τοῦ, 120, 114, 247. 

ἍΙεχ. ὅτι. ἡγάκησε] οτι ηγάπηκεν 1ς8, 247. ΑΙεκ. ὅτι ἡγάπη- 
σε---Αὔριον 'π σοι. ἴεᾳ.7 ἐν τῳ ηγαπήκεναι αὐον καὶ οιτεν φὐΐω αυριον 

ὅτι ἡγάπ. Ψψυχ. ἐγαπ. αὐτόν] πρὸς ἀγάπησιν αὐτῷ ὅτι ἡγά- 
πησε ψυχὴν ἀγαπῶντος αὐτόν Αται. τ. Ατηι. Εά. ὅτι ἠγάπησε ψω- 

αὐτόν} αὐτα 71. ΄ Ἄν 
ΧΥῚῚ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπεν αὐῳ ΧῚ, ςς, τό, γ4, 82, 91, τοῦ, 

τοϑ, 110, 120, 121) 134) 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ λέγει αὐτῷ 
ἄστη. τ. Ασ, Εα. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν] καὶ λέγει Ἰωνάϑαν πρὸς 
αὐτὸν (ΘεοΥρ. καὶ εἶπεν Ἰωναϑαν πρὸς αὐτὸν ὅν. ἸΙωνάϑαν) 

νεομηνία] νεμηνια (11. εἰ ἄς ραυΐο 
[αρετῖι5.) ΧΙ, 71, 82, 93, 1ο8, 243. Οὐπρ!. -Ἐ ἐξὶ Ατσπι. τ. Διτῃ. 

καὶ ἐπισκεπήση] καὶ επὶ-- 
σφροπὴ 10, 82, 935 108. (ΟΙηρ]. αὶ καὶ 44) 74) τοῦ, 120,1234. ἐἔπι- 
σκηπήσῃ) ἐπισχεψη (υἱ νἱάοτυτ) ςς. κα τ19. ἐπισκεπήσ .. ἡ (ῆς, οὔπι 
ταίυγα δὰ Ῥοίζγεσηυπι ἡ : νἱἀεῖυγ ἔΠ8 στ!) 144. ὅτι ἐπισκεπήσεται] 
καὶ ἐπισκεφϑήσεται 19. επισχεφϑήσεται 82, 93, τοϑ. ΟΟτηρΙ. κ ὅτι 

. 119. ὅτι κενὸς ἔςαι 5ἷαν. Οἴἶτορ. ὅτι κενὸς ἐπισχεπήτεται δῖαν. 
Μοίᾳ. ἐπισκεπήσεται]) ἐπισκέπη (Πο) ς6. ἐπισκοπῆς ἔςαι (ἢ) 
245. επισκέπει 3246.50. καϑέδρα σου] ἡ καϑεδρα σε το, ςό, 64, 82, 
93, 108, 123,236. (οτηρ!. ΑἸά. (αἴ. Νίς. Ασπι. σ. πιαγσ. καϑέδρασ- 
σου (ἢς) 24ς. ὁ τόπος σου Οεοτρ. ϑίαν. ᾿ 

ΧΙΧ. Καὶ τρισσεύσεις} καὶ τρισσευθις 93. καὶ τρισσευση 121. 
Σὺ δὲ τρισσεύσεις (ὐδοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. . καὶ ἐπισκέψη] επισκεπηση 
546. ἐπισκέψῃ} ἐπισκεπησὴ 29, 52, 64, 71, 92, 110, 121, 123» 
144. 148, 226,242,243,244. ΑἸά, Οἱ. Νίς. ἐπισκεπῇ σοι (ἢ) τό. 
μενεῖς ἐπὶ τὸν τόπον σε Οεοτρ. 8[αν. Μοίᾳ. μενεῖς ἐν τῷ τόπῳ σε 8ἷαν. 
Οἴἶτος. ἥξεις} ἐζεις 44. τὸν τόπον σἘ} α σὰ 93, τοβ, 12 3) 2406. 

Οὐομυρὶ. δῖ. Νίο. οὗ κρυδῇς] οὐ ἐκρυξης ἐκεῖ ΧΙ, 20, ς ς) τό, ὅ4, 

71) 82, 92) 93» 108, 110, 123, 144) 1.8, 216, 442, 243, 244) 24, 

13. 
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κεῷ. ΧΧ. 

2ο. 21. Καὶ ἐγὼ τοισσευσὼ ταῖς σχίζαις ἀκοντίζων, ἐ ἐχπέμπων εἰς τὴν ᾿Αματ]αρί. " Καὶ ἰδὲ ἀποςέλλω 

(33, τὸ παιδάριον, λέγων, Δεῦρο, εὑρέ μοι τὴν σχίζαν. ᾿Εὰν εἴπω λέψων τῷ παιδαρίῳ, Ὧδε ἡ σχί- 

' ἕχ ἀπὸ σᾷ χαὶ ὧδε, λάξε αὐτήν" ππαραγίνου, ὅτι εἰρήνη σοι, χαὶ οὐχ ἔς! λόγος, ζῃ Κύριος" "ἐὰν 
᾿΄ - ΄ "»ἥ ρ » ΄ 

. χσάδε εἴπω τῷ νέαν σ Ωδὲ ἡ σχίξζα ἀπὸ σδ χαὶ ἐπέχεινα" πορεῦδ, ὅτι ἐξαπέςαλχέ σε Κύριος, 

Καὶ τὸ ῥημα ὃ ἐλαλήσαμεν ἐγὼ καὶ σὺ, ἰδὲ Κύριος μάρτυς ἀναμέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ ἕως αἰῶνος. 

Καὶ χρύαεται Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ, καὶ παραγίνεται ὁ μὴν, χαὶ ἔρχεται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τρἄᾶπε-: 
23 

24. 

25 

26. 

. Ἑὰ. 

.«Οογρ. 

ζαν τᾶ φαγεῖν. Καὶ ἐχάϑισεν ἐπὶ τὴν χαϑέδραν αὐτῷ ὡς ἅπαξ χαὶ ἅπαξ ἐπὶ τῆς χαϑέδρας 
Ν “ Ν ’ ν 2 ΄ ν» »“ 2 .Ν 2 ΄ Ν ΝΣ παρὰ τοῖχον, χαὶ προέφϑασε τὸν ᾿Ιωνάϑαν, χαὶ ἐχάϑισεν ᾿Αδεννὴρ ἐκ ΄΄,εαγίων Σαδλ, χαὶ ἐπε- 

ς“᾿. ες“ ΄ ν Σ᾽. 2. Ζ “᾿ς ΄ Ω Ἔσο Ζ σχέπη ὁ τύπος Δαυΐδ, Καὶ οὐκ ἐλάλησε Σαδλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, ὅτι εἴρηχε, Σύμπ]ωμα φαΐ- 

246. (οπιρὶ. (δι. ΝΊο. οὐ ἐκρυξης 44. 74. τοῦ, 120, 121, 134) 247. 
Αἰά. ΑἸεχ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐργασίμῃ] τῇ ἡμέρῳ τῆς ἐργασίας 82, 
43, 1οϑ. ΟὐμηρΙ. τὴ πμέρα τὴ ἐργασήημη (ἔς) 121. . ἐν ΑΙά. 
καϑήσῃ]} καὶ καϑιση το, 82, τ21. (οιηρὶ. καὶ χαϑισεις 744. τού, 
120, 134. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ καϑήσεις 24). παρὰ τὸ ἐργαὰθ] παρα 
τὸ ἐργον 11]. παρὰ τὸ ἐργὰξ ἐκεῖνο] πάρα τῶ λιϑὼ εἐχκεινω 19, 82, 

᾿ 
καὶ 

1τοϑ. Οοπιρί. ταρα τω εργαῦ ἐκείνω 242. κα ἐκεῖνο Ατσπη. τ. (Αγηι. 
Ἐά. ἴπ πιᾶγρ. εἰς ἰεξεῖο Ψιηραῖαε: ῥιχία ἰαρίάενι.) ἐργὰθ)} λιϑω 93. 
λιϑὸν πηᾶτρ. 246. 

ΧΧ. Καὶ ἐγὼ--- ἀκοντίζων} α Οὐπὶ Ἰηΐογιηθά, Αση). 1.Ἅ ταῖς 

σχίζαις ἐν ταις σχιζαις 82, 93, 108. (οιηρί. τας σχίζας 242. 

ἀκοντίζων) ὡσει ϑηραν ακοιζων τς8. ϑῆρα ἀκοϊίζων 247. ΑἸοεκ. 
ἐκπέμπων) καὶ ἐπιπεμπὼν 44. καὄ 2, 92, “36. (δῖ. Νίς. ργαπιῖε, 
χαὶ 74, τού, τοῦ, 134, 246. ἙΟΗΡΙ: καὶ ἐκπεμριὼν (ς) 93. 

πίμπειν Ατῆν. τ. Αἰ. ἘΔ. καὶ ἐκπέίμπω Οεογρ. ϑ8[αν. 
᾿Αματῆαρί] εἰς τον καμπον Ἀμαῖαρι τ ς8. 

᾽ 

ἐκ- 
᾽ Ν 

εἰς τὴν 

᾿Αματῆαρί ] Αρματῇαρει 

Π. Λαξαταραν 44. Αματΐαρει (τ) 24. Αματίαραν (ευπὶ ρ]οῆ: 
τρᾶτρ. τοεδιαδώ. ς6.) 93, τοϑ, 246. Αμάτγορει όφ. Αμαΐαρην 7ι1. 
Λαμάϊαραν 7γ4. Αματγαραν 82. Αματγαρι 92, 110, 144. Λα- 

ματίαραν τού, τ20, 134. Αμαῖαρι 242. Θεὸ ᾧ. Λαμματαρα 247. 
᾿Αματ]αρά Οοπϑρί. Λααρματ]αραί Αἴοχ. ᾿Αμαγίορί δίαν. 

ΧΧΙ. . Καὶ ἰδὲ], ἰδὰ Ατγν. τ. Αγπι. Εά, καὶ μετὰ τᾶτο ὅ8αν. 
Οὔτος. ὠπορέλλω) ὡποςελῶ 4.4. ςς» τό, ὅς, 74.) 82, 92, 93, τού, 
ἸΟΒ, 119, 1235 134) 1449 246, 247. (οΡῬ»]. (δι. Νῖς. Αγπ). 1. Αἴτῃ. 

Ἑά. αποςειλω 242. τὸ παιδάριον] παιδάρια Οεογρ. κα τὸ ϑδἴαν. 

Οἴιος. λέγων] καὶ λέξω Ατπν. 1. Ατη,. Εά. Δεῦρο, εὗρέ μοι 
τὴν σχίζαν] καϑισας ἀνελε μοι τας σχίζας 19. ἢς, εὔπὶ βαδισας 

Ρ[Ὸ καϑισαᾶς, 82, 93) 1οϑ8. εὑρέ μοι} α μοι Ασπ. τ. 

εὗρε Ατσπι. Εα. ΡτΓαπηϊτε. καὶ Θεοῖς. 
Οἴτορ. τὴν σχίζαν] τὴν γεζα» 11. 

, 

πορεύου καὶ 
Ω ’ὔ Α 

Ργαημῖ. τσορεὺβ χαὶ ϑίαν. 
το βελος πιᾶτρ. 2423. 

ΧΧΙ]. ᾽Εὰν εἴπω] αν εἰπω ΧΙ. εὡς ἂν εἰπὼ 44. ΡΓδγηΪτ. καὶ 

247. Ἐὰν εἴπω λέγων τῷ τοαιδαρίῳ) καὶ εν εἰπτὰ τὸ παιδάριον 10. 

καὶ ἐᾶν ἐγπὼ τῷ παιδαρίῳ 82. ἔς, πῇ. τὸ παιδάριον, 93. 108. α λέγων 
121. Οοιπρί. ΑΙά. Θεοῖς. δ᾽αν. καὶ ἐὰν εἰπὼν λέξω τῷ σαιδαρίῳ 
Δί. 1. τη. Εα, Ὧδε ἡ σχίξα ἀπὸ σοὺ καὶ ὧδε) ἃ ἀπὸ σξ ὧδε 

ἐςὶν ἡ σχίζα Αἴπν. 1. απὸ σοὺ καὶ ὧδε ἐςὶν ἡ σχίζα καὶ ὧδε Ασπι, 

οὐκ ἕξι σχίξζα ἀπὸ σὰ καὶ ὧδε Οεοτρ, ἔγγύς ἐςιν ἀπὸ σοῦ ἡ 
σχίζα καὶ ὧδε διαν. Οἴδιορ. τῶ δε ἡ σχίζα 1 9---παραγίνε] ιδῷ ἡ ̓ 

σχιζαὰ απο σου καὶ ὧδε λαξων αὐῆην » παραγινε 10, 82, 93. ἔς, ἤπε ἡ, 
χοϑ. παραγίνου) καὶ δοὺ ταραγίνε τρός με Οἰογρ. δῖαν. 
εἰρήνη] γίνωσκε οτι εἰρηψη 19. 82993. 1098. ὅτι , εἰρήνη σοι] ὅτι σύνε- 
σίς ἐξι μετὰ σξ Οεογρ. γίνου συνετὸς ὅτι εἰρήνη σοι ϑίαν. Οῇτορ. 

καὶ οὐκ ἔς) -Ἔ σοι 295.) 243. Αἰά. καὶ δκ ἐᾶι 71. καὶ σκ ἔςῆ 82. 

καὶ ἀκ ἔξην (ῃ6) 242ὥ. ἐκ ἔςι λογὺς] δκ εςὶν εδὲν ζῶ, 92, 144. 236. 
(αι. Νὶς. οὐκ εἰσὶ λόγοι Ατπι. 1. Απη. ἘΔ. οὐκ ἔςι μετὰ σξ κακία 

ἐκ ἔςι σοι κακὸν δῖαν. Οἷἶγος. πὲδὶ οἱ πιαϊϊ Ψασ. λογὸς} 
λογος Κυριᾳ 11. λογος πονῆρος το, τύ, 82, 93) τοϑ, 246. (ογῃρὶ. 

δολος 20, 2.4.3. ΑἸά, ἐὼν τάδε] εαν δὲ ταὃε 82, 93, τοΒ. Οομρὶ. 
εαν τως τς8. Ρτγροπηϊτί, καὶ 247). ἐῶν δὲ Α΄πῃ. τ. Ατγπι. Εά, ἐὰν δὲ 
ὕτω Οεοτρ. διαν. ἐᾶν τάδε εἴπω] ἐᾶν δὲ «τως εἰπω ΧΙ, 20, ςς, τό, 
64. 71, 92, 119, 123) 1449 236, 2542, 243. ΑἸά. (δῖ. Νίς. εαν δὲ 
5τὼω ταῦδε εἴπω 44. ὥς, πἰῇ δτως, 7451 τού, 120, 134, 244. κῶἂι εαν.ταδὲ 

δτὼς εἰπῶ 24ς. εαν ὅτως 246.ἁἩ τῷ νεανίσχῳ] τῳ νεανιῷ 82, 93» 1ο8. 
Οοπρρὶ. ἴΩδι καὶ σχίζα 99] ἐκεί ἡ σχιφα ΧΙ, το, 29, ς2, ςς, τό, 

64, 71, 82, 93, 93, τοῦ, 123, 144. 1.8, 236,242,243,244,34ς, 546. 
(οπιρὶ. ΑΙά4. (ἱι. Νίο. ιδὲ ἡ σχιζα 44,) 74, τού, 134) 247. 
ἐχείνη (Π0) ἡ σχίζα ττ9. ἰδὲ ἡ σχίζα ἐκεῖ ΑΙοχ. ὦδε ἐ ἐδὶν ἡ σχίζα 

τοῦ. Ωδὲ ἡ σχιζα χ᾽ -ἰπέκεινα)] ἀπὸ σὰ ὧδε ἐςὶν ἡ σχίζα 
Αγαι. τ. ὥς, πΙἢ καὶ ὧδε, Ατπη. Εά. ἐπέκεινα ἡ σχίζα ὠπὸ σξ ϑίαν. 
Οἴτος. ὅτι ἐξαπέςωλχε!] οτι ἀπεξαλκε 82. 

νοι. 1]. 

ΓΙ 

τὴν 

᾿Ξ καὶ ἀνᾶμεσον τὰ σπερμαῖος μᾷ και τῇ σπερμαῖος σε το, 82. 

ΧΧΙΠ. ἘΚ ὶ τὸ ῥημα--σὺ] καὶ ἃ ἐγὼ καὶ σὺ ἐλαλήσαμεν ΟΘεοτ. 
καὶ τὰ ῥήμαῖϊα ἃ ἐγὼ ἐλάλησα καὶ σὺ 81αν. Οἶτορ. Καὶ τὸ ῥῆμα 
ὃ ἐλαλήσαμεν] καὶ, περι τὰ ρημιαΐος καὶ λελαληκαμεν 10, 91» 108. 
(οπιρὶ. καὶ περὶ τῷ χρίματος Ὁ ἐλαλήκαμεν (Πς) 82. ὃ ἐλαλή- 

σαμεν ἐγὼ καὶ σ᾽] ὃ ἐγω και συ ἐλαλησᾶμεν 44. δ΄αν. Μοίᾳ. ἰδὰ 
Κύριος] ἰδὲ ὧδε Κύριος Θέ ογς. Κύριο!] "158. μαρτυς] ἔςαι 
μάρτυρ Ασηι. τ. Ατπι. Ἑά. μάρτυρ ἐςὶν εογς. δῖαν, Οἤτοσ. ἄνα- 

μέσον ἐμὲ καὶ σξβ] ἀναμεσον ἡμῶν 71. ἀναμέσον σοὺ καὶ ἀναμέσον 
ἐμᾷ Θεοῖς. ὠναμέσον σοῦ καὶ ἐμὰ ϑίαν. καὶ σξ] καὶ ἀναμέσον 
σε ΧΙ, 29, ξύ, ττ0, 1ς8, 242, 2.43» 24, 246, 247. Αἰ(. Ατηι. Εά. 

καὶ 
ἀνάμεσον σδ, και ἀναμέσον τ σπερμᾶτος σᾷ καὶ τ σπέρματος μὲ ξςς. 
ῆς, πε Ρη πιο ἀναμέσον, 93. καὶ ανάμετον τῇ σπερμαῖος μδ ιτοϑ. 

ἕω; ἀΐωνος ] ἐως τε αἴωνος 64, 144. 226. Αἰά, (χα, Νῖς. 

ΧΧΙΜΝ. κρύπ]εται.] κεχρυπῖχι το, τοϑ. Οοπιρὶ. κρυπῆχι τ34. 
ἐκρύπ]ετο Ατην. 1. Ασῃγ. Εά. Οβοσρ. ἐν ἀγρὼ]} ἐν τῶ τιδιῳ 19, 
85, 93» 108. (οπιρὶί. ἐν τῷ ἀγρῳ 445 123, 24ς. Αἰεχ. ἐπὶ τῷ ἀγρξ. 
Θεοῖς. 8ϊαν. ΜοίᾳᾳυΎ. καὶ παραγίνεται ὁ μὴν] καὶ ἐγένετο νΒμηνιο 

199 82, 93. τοϑ. (πρὶ. κα 29. παραγίνεται) παρεγίνετο Ατγη. τ. 

Ατα. Εἀά. ἤἦλϑεν ϑ8[αν. ὁ μὴν] νεμηνια τό, 246. ἡ νεομηνια 
Οεοτρ. 8ϊΔν. καὶ ἔρχεται} καὶ εισηλῖγεν 19) 82, 93, 1τοβ8. καὶ 
ἦλθεν ΔΥΠῚ. 1. 4]1Π14πε οπιηθ5, τα). Εά. ἐπὶ τὴν τράπεζαν] ἐπι τῆς 
τραπεζὴς 19. τῆν τις8. ἐπὶ τὸ ταμεῖον Ατιη. τ. 841|4ὰς. Ατπι. Εά. 
εἰς τὴν τράπεζαν Οοὐά. 8ετρὶϊ ᾳιίτυογ. τὸ φαγεῖν] τῇ φαγεῖν ἄρ- 
τὰ ΑτπΊ. 1. δΐᾳυθ. γῆν, Εά4. τὸ φαγεῖν ἄρτον (οἀά, δετρὶϊ φιδίυον. 

ΧΧΝν. Καὶ ἐκάϑισεν 13] Ἑ ο βασιλεὺς ΧΙ, 29, ςς, 64, 74. 82, 
93. τούς τοϑ, 119. 120, 121, 123») 134.144., 236,242, 2445.245.246, 

247. (αὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. (δῖ. Νῖο. Απῇ. 1. Ασηγ. Εἀ. Οεογρ. 5[αν. 
ἐπὶ τὴν καϑέδραν] ἐπι τὴν τραπεζαν 244ς. ἐπὶ τὸν τόπον Οεοτρ. δῖαν. 
Μοίᾳ. αὐτΨ) αὐτῷ ΑἸδχ. ὡς ἅπαξ--τρὰ τοῖχον] καϑως εἰω- 

ϑη τᾶρα τον τοῖχον 19, 108. (οτΊρΡ]. ἔς, ηἰῇ αωϑει, 82. 
τοῖχον 44. καϑῶως εἰωϑὲ παρα τον τυχὸν 93. ὡς ἅπαξ χαὶ ἅπ.ξ] 
ὡς ἀεὶ 5ῖαν. Οἴἶτορ. ὡς καὶ ἀεὶ ϑϊαν. Μοίᾳ. καὶ ἅπαξ] καὶ δὲς 
ξ6, 246. , Οὐέογρ. ἐπὶ τῆς καϑέδρας) παρα τῆς κχϑερας ἐς. 
παρὰ τοῖχον] παρὰ τον τοιχον ΧΙ, 29, τό, 119,123ν1 8,345, 24,246. 
ΑἸά. ἐπὶ τὸν τοῖχον ς ς,) 64) 71, 929 14.4,236,244. (Αἴ. Νίς. τὸν 

ἸΙωνάϑαν] αὐῇον Ιωναθαν ςό, 82, 93» ιοϑ, 246. Οοπρὶ. ᾿Αξεννὴρ] 

Αδενηρ 44, )γ4.- “Ἔ ἐνώπιον αὐτῇ Ἰηΐεῦ ὕποοβ8 ΑἸεχ. ᾿Αξενιὲρ Οεοῖν. 
ἐχ πλαγίων] ἐνανἾιον τό, 4.6. εκ πλαγιδξ γι. (αἵ. Νιο. 

γιον324ς. Σαὲλ)] τε Σιχδλ 93, 247. ΟΟπηρῖ. 

ρᾷ ἴῃ οοηι. ἔε4ᾳ.] Σαϑλ ἐν τὴ ἡμέρα (ἴῃ πηᾶτρ. καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόπος 
Δαυιδ, καὶ οὐκ εἐλώλησεν Σαδλ εκδὲν) 121. καὶ ἐπεσκέπη] α καὶ 

Οεοῖρ. καὶ ἐπεσκέπη κενὸς ϑῖαν. Οἰἶτορ. ἢς, οὨΠΊ κενὸς ἰΠῖεΓ ὕποΟϑ, 
8]αν. Μοΐίᾳ. οσεμμίψιε ἀρῥαγς Ψυ]ς. Δαυΐδ] ῥγαιτῖ. τὰ 93» 

τοϑ. Οοιρί. ᾿ς δα 

ΧΧΥῚ.. Σαὲλ] Ἔ δὲν ΧΙ, δ) τό, ός, 715) 74, 382, 92; 93. τοῦ, 

1οϑ, 119) 120, 123, 134) 236, 243, 246, 247. (ΟΠΠΡ]. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. 
Οδι. Νῖς. Ὑμεοάογεῖ. Ὁ. ς τ. ἴθ τ καρ. δίαν. -Ἐ ὅτι Ασην. 1. Οεογρ. 

καὶ ὅτι Αγ Ε4. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ} α (αἴ ἴπ τηᾶγσ. (Ὁ -:-) 
ό4. ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ αεογρ. ϑ8ιαν. ἐκείνη] ἐκένη (Π.) 1.44. 

ὅτι εἴρηκε] διοτι εἰπε ΧΙ, 29, 5ς, δύ, 71, 110, τς8, 242, 243, 246, 
οτι εἰπὲ 44) 64, 24. 029) τού, 1οϑ, 120, 123, 134») 144. 236524.. 24ξ, 

347. ̓Οομηρὶ. Αἰεχ. (αἵ. Νῖο. ΤΒεοάοτεῖ. ]. οἷς. ἐλογίζετο γὰρ ἐν 
ἑαυτῷ ϑίαν. Οἴἶτος. ἐλογίζετο γὰρ δῖαν. Μοίᾳ. εορέταδα! επῖπι ΝΡ, 
ὅτι εἴρηκε, Σύμπίωμα φαίνεται] οτι εἰπε συμπίωματι φαίνεται τ. ῆς, 
πῇ εἰπὸν, 82, 93- Σύμπϊ. φαίν. μὴ ἡ καϑαρ. εἶνα!) ὅτι τότε χἄριν 

μεθ ἡμῶν οὐ κάϑηται δῖαν. Οἴἶτορ. Σύμπ]ωμα] σύμπίωμα τι 
(ὐοαιρὶ. ΤΠΒΟΘΘΙΣΙ; Ἰ, οἷς. καθαρὸς] καϑαρως 119. καϑαρον 246, 

247. ὅτι καὶ ἰ κεχκαϑάριςα!] διοτι ; κεκαϑαρται 82, 93. 1ο8. (οπιρί: 

Ὑπεοάοτει. 1. οἶς, καὶ ὅτι ἐκ ἥ κεκαϑαρισμένος Ατπι. τ. ἔς, ἢπε ὅτι, 
ς«Ὁ 

χρᾷ ΤΟΥ 

εις σ“λα- 

Σαδλ---ἶν τῇ ὑμέος 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ, ΧΧ. 

γεται, μὴ χαϑαρὸς εἶναι, ὅτι ὃ χεχαϑάρσιςαι. Καὶ ἐγενήθη τῇ ἐπαύριον τῷ μηνὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ 27. 

δευτέρᾳ, χαὶ ἐπεσχέπη ὁ τόπος τῇ Δαυίδ' χαὶ εἶπε Σαδλ πρὸς Ἰωνάϑαν ΤΟΥ ΦΕΥ ΔΥΤΕ, Τί ὅτι 

οὐ πταρϑιγέγονεν ὁ υἱὸς Ἴεσσαὶ καὶ ἐχϑὲς, χαὶ σήμερον ἐπὶ τὴν τράπεζαν : Καὶ ΠΕ ΧΡ, ἢ Ἰωνᾶς 

αν τῷ Σαδλ, χαὶ εἶπεν. αὐτῷ, Παρήτηται παρ᾿ ἐμοῦ Δαυὶδ ἕως εἰς Βηϑλεὲμ τὴν πόλιν αὐτῷ 
πορευθῆναι, Καὶ εἶπεν, ᾿Εξαπόςειλον δή με, ὅτι ϑυσία τῆς φυλῆς ἡμῖν ἐγ τῇ πόλει, Χά; ἐνετεῖ- 

λαντο πρὸς μὲ οἱ ἀδελφοί μδ' καὶ νῦν εἰ εὕρηκα χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σε, διαδήσομαι δὴ καὶ ὅψος- 

μαι τὸς ἀδελφός με’ διὰ τᾶτο οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὴν τράπεζαν τ᾿ βασιλέως. ΕΠ ἐνυμώδη 

ὀργῇ Σαδλ ἐπὶ Ἰωνάϑαν σφόδρα, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὑἱὲ χορασίων αὐτομολέντων, οὐ γὰρ 108: ὅτι 

μέτοχος εἶ σὺ τῷ υἱῷ Ἰεσσαὶ εἰς αἰσχύνην σε, καὶ εἰς αἰσχύνην ἀποχαλύψεως μητρός σὰ: Οτι 

πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ὁ υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ ζῇ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐχ ἑτοιμασθήσεται ἡ βασιλεία σὸυ" γῦν 

ὃν ἀποςείλοας λάξε τὸν γεανίαν, ὅτι υἱὸς ϑανάτε ὅτος. Καὶ ἀπεχρίση Ιωνάϑαν τῷ Σαδλ, Ἱνατί 
ἢ ΡῈ “ ρ» γ᾽ - ἀποθνήσκει ; τί ππεποίηχε; Καὶ ἐπῆρε Σαδλ τὸ δόρυ ἐπὶ ᾿Ιωνάϑαν τῇ ϑανατῶσαι αὐτόν" χαὶ 

Ἀττη. ἘΔ. ὅτι οὐ καϑαρὸς ἐεὶ Οεοῦρ. ργαπιῖῖς, καὶ ϑ8ίαν. Οἤτορ. 
κεχαϑάριςαι] καϑαιρισαι ΧΙ. κεκαϑέριςαι 121. 

ΧΧΨΊΙ. Καὶ ἐγενήθη] α ἐγενηθη 44. καὶ ἐγένετο 82, 93, τοβ. 
Οοπριὶ. τῇ ἐπαύριον] ἀπὸ τῆς ἐπαύριον Οεογρ. τῷ μηνὸς] τῆς 
νεομηνίας Αγ). τ. Ατγηι. Εά. τὲ μηνὸς τῇ ἡμ. τῇ δευτ.} τῇ δευτέρᾳ 

ἡμερῷ τῇ μῆνος 246. τῇ ἡμερᾷ τῇ δευτέρᾳ τῇ μῆνος 247. τῇ γμ. 
τῇ δευτ.] τῇ δευτέρᾳ ἡμέρφι ς(6. α, τὴ ἡμέρα 5344. Αἰεχ. ἐν τῇ ἡμέρῳ 
β΄. 81αν. Οἶτορι καὶ ἐπεσκέπη] και ἀπεσκεπὴ 74. αὶ χαὶ 93, 108. 
Ατπι. 1. Απη. ΕἘά. -Ἡ ἐκεῖ Οδοσρ. ὅτως ἐπεσκέπη δίαν. Οἴἶτορ. καὶ 
ἐπεσκέπη κενὸς 8ϊαν. Μοίη. γαγίις ἀρραγμὶξ υαοεπς Μυΐϊσ. τοῦ 

Δαυὶδ) κα τῷ 44) ςςν 64, 74» 93» τοῦ, τοϑ, 134, 14.4, 236, 244, 24, 
“46. (οπιρὶ. (αϊ. Νῖς. Ἰωνάθαν] ρῥγαπυῖττ. τὸν 74, 120, 134. 
τὸν υἱὸν αὐτῇ λ 44) 71. τὸν υἱὸν αὐτῇ ΑΙεκ. ΤΙ ὅτι] τί οτε 144. 
τί ἐξὶν ὅτι Αττὴ. 1. τη Ἐά. τί τῶτο ὅτι Οδογρ. τί τῶτο ϑἴαν. 

Οἴἶγορς. καὶ παραγέγονεν] οὐ παρεγένετο Τ᾽ Πεοάοτεῖ. 1. εἶς. ἐκ ἦλϑεν 

Ἀπῃ). τ. Ασῃγ. Ε4, Θεοῦ. δῖαν. ὁ υἱὸς Ἰεσσαὶ] α ὁ τοϑ. Οομρρὶ. 
ΑἸἰεχ. Ὑβεοάοτεέ. ]. οἷ. καὶ ἐχϑὲς} χϑὲς 44, 246. κα καὶ 121, 

2ῆς. ΑΙά. Ατγῃ). 1. ἄστη. Εά. σδοῦρ. χαὶ χϑὲς 247. Ὑπεοάῤοτεῖ. ], 
εἷϊ. καὶ ἐχϑὲς. καὶ σήμερον») ἐδὲ ἐχϑὲς εἐδὲ σήμερον 5]αν. 

ΧΧΨΤΙ. Καὶ ἐπεκρίϑη--εἶπεν αὐτῷ] ᾿Απεκρίϑη ᾿Ιωνάϑαν καὶ 
λέγει Αττῃ. 1. ἢς;, πἰῇ λέγει τῷ Σαδλ, Ατ. ἘΠ. 
αὐτῷ] αὶ οἵιπὶ ἰῃτογπηθά. 44. Ιωναϑαν καὶ εἰπε 71. καὶ εἶπεν αὖ- 
τῷ α ἄντῳ ΧΙ, ςς, τό, 93, 1το8, 119, 1ς8, 243, 24.) 246. Οομρρὶ. 
Παρήτηται] ταρηισε (0) 436. τααρ᾽ ἐμξ Δαυὶδ] Δανειδ τραρ᾽ ἐμα 
11. Δαυιδ παρ᾽ ἐμα ΧΙ, 44, κεν 64, 71) τοῦ, 120, 123» 1:8, 243, 
244. 246, 247. ΑἸεχ. Δαδ παρ᾿ ἐμαὶ 1345) 236. , Δαυιδ 2ςς. 
Ἄγην. τ. Ασ. Εά. Δαξὶδ παρ᾽ ἐμξβ (δῖ. Νίο. δΔαυὶδ ἄτο. δὰ ἔη. 
ςοιη.] ὄραμειν εως Βηϑλεεμ τῆς πόλεως αὐτὰ 82,93, 103. ἔἕως εἰς] 
α ξἰς 64, 144, 246. ϑ8ϊ]αν. ἕως εἰς---πορευϑῆναι] πορευϑήναι εἰς 
Βεϑλαὲμ τὴν τοόλιν αὐτῇ Ατγχ, τ. ἢς, πα Βηϑλεὲμ ἤπε τὴν, Ατγηι. 
Εὰ. ἕως εἰς Βηϑλεὲμ] δραμεῖν ἕως Βηϑλεὲμ Οοιηρί. 
αὐτι} τῆς τοόλεως αὐτῇ Οοιρρὶ. 

ΧΧΙΣ, Καὶ εἶπεν] καὶ εἰπε μοι 82, 93, τοϑ, Οοπηρὶ. λέγει 
Αγπι. 1. Ἅπη, Ἐ4ά. δῇ με] Τύ. 44, τού, 134, 247. ΑΙεχ. δὲ με 
246. χα δὴ Ατπι.. τ. Ατπι. Ἐά. με νῦν εἰς Βεϑλὲμ Οεοτν. ἢς, ηἰῆ 
Βηϑλεὸμ, δίαν. Οἰἶγορ. με νῦν εἰς Βηϑλεὲμ, οὔπὶ εἰς Βηϑλεὲμ ἰπῖεῦ 
ὕποοβ, ϑίαν. Μοίᾳ. ὅτι ϑυσία] ὅτι ϑυσία ἔξι τη. τ. Απη. Ἐά. 
Οεογρ. 

82, 1Ιοϑ») 119, 120, 123, 134) 144) 18,216, 242, 245,24ς, 246,247. 
ΑἸά. (αι. Νις. Ασπὶ. σ. Ασπ. ΕἘά. ὅ᾽δν. τῆς Φυλης μου 93. ἐν 
τῇ πόλει] ολὴ τὴ πολεε ςς. ἐν τῇ πόλει ἡμων 93. -ἰ ἐρὶν 8Ιαν. Οἶτοσ. 
καὶ ἐντετείλαντο] και ἐνεταλται 44.) 745 τού, 120, 134. καὶ ἐνετείλα- 
τὸ ΑἸεχ. ὅτι ἐνετείλαντο Οεοτρ. ἐνετείλανῆο γὰρ ϑῖαν. Οἶτορ. πρὸς 
μὲ] εἰς ἐμὲ Απῃ. ΕΔ, μοι Οεοτρ. 81.ν. οἱ ἀδελφοὶ] ὁ αδελφος 44, 
74. τού, 120, 1345247. ΑΙεχ. κ οἱ Ατηγ. Ἑά. 
νυνὶ Π1. κα νὺν 44. καὶ δὴ εἰ 71. κα ἔς 745 247. 
ρον 82, 93, 1οϑ8, 123. Οοιηρί. ἐν ὀφθαλμοῖς σΕ} τρὸ ὀφϑαλμῶν σὰ 
Ἄγχηι. Εά. σδούρ. δῖαν. δαξήσομαι] διασωϑησομαι 11, ΧΙ, 29, ςἃ, 
64, 71) 745) 93, τού, τιρ, 120, 123, 1345) 144, 18, 236, 243, 247. 
ΑἸεχ. (αἱ. Νῖς, Οδογρ. ἀπελευσομιᾶι 19, ζό, 82, τοϑ, 246. (ὐοπηρὶ. 
διασωϑήσω (ἢς, οὐπὶ μ Πιρογίοτ.) 442. διαξήσωμαι ὅ8ϊαν. Μοΐῃ. 
διαξήσομαι δὴ] διασωϑησεται 44.. ἀπελεύσομαι 93. δὴ καὶ] αὶ δὴ 
245. Ατηι. Ἐὰ., Απη. 1. νῦν καὶ Οἐοῦρ. 814Δν. καὶ ὄψομαι] 
και οψομιαι δη 93. τοὺς ὠδελφάς} τους οφϑαλμους 93. κ τοὺς 
Αγ. 1. Αγ. Ἐά. παραγέγονεν} τοαρεγενετο τς8. τσαγίνετο 
(ἢς) 24ς. 

᾽ ΄ Ὗ 

Ιωναϑχν--εἶπεν 

ΝΣ ᾽ 

ΤῊΥ ὍοΟλιν 

ν..» ᾽ Α 
καὶ γὺν εἰ} καὶ 

)» εἰ ᾿ 
εἰ εὑρηκα] εἰ εὖ- 

᾿ ΟΟΠΊρΡΙ. Αττῃ. Εα. 

, 1ο8. (ὐομηρ]. ο σὺ 246. 

τῆς φυλῆς ἡμῖν} τῆς φυλὴς ἡμῶν ΧΙ, 44, ςς) τό, 64, γ4.᾽ 

ΧΧΧ. Καὶ ἐϑυμώϑη--- σφόδρα] εἰ 2ηξίας οβ ἰγαίμς ἰπ δ »καιζαπ 
δαμὶ ναἱάςε Τ,αςϊξ, (Α]. ὀργῇ} ὀργὴ (ἢς) 44. κα 82, 1οϑ, 1ς8. 

ἐπὶ Ἰωνάθαν σφόδρα] σφοδρα ἐπι Ιωναϑαν 24ς. 
α σφόδρα Ατπι. τ. Αγηγ. Ἐά. καὶ εἶπεν αὐτῷ} αὶ αὐῇζῳ 24)η. Ὑὰ 
κορασίων αὐτὸμολέντων] υἱε κοράσιων αὐυτομολεΐων γυναικοτραφῇ 10, 
108. ἔς, πῇ γυναικοτράφη, ςς. υἱὲ κορασιε αὐτομολαῖϊος τό. υἱε 
κοράσια ἀυτομολεντος γυναικοτραφὴ 246. υἱὲ κορασίων αὐτομολουσῶν 
ΟΒιγίοι!. χ᾿ 301. αὐτομολέντων] -- γυναικοτραφης 20, 71, 243. 
αυτομολξσων γυναικοτραφη 82,03. -- γυναικοτιαφῇ (6) τπᾶτρ. 121. 
οὐ γὰρ οἶδα] ἐγὼ οὐκ οἶδα Αττη. τ. Αττῃη. ἘΔ. ἐκ οἶδα ΟΘεογρ. ϑίαν. 
ὅτι μέτοχος] οτι μετος 9,. ὅτι μέτοχος εἶ σὺ] οτι συ μέτοχος εἰ 

εἶ σὺ τῷ υἱῷ Ἰεσσαὶ] τῷ υἱῷ Ιεσὲ εἶ σὺ 
Οεογρ. τῷ υἱῷ Ἰεσσὲ εἶ δῖαν. Οἷἶτορ. εἰς αἰσχύνην σα] εἰς τὴν 
αἰσχυνὴν σα 123. (δῖ. Νὶς. εἰς 247. Βιαθεῖ εἰς ἰῃ οπαγδέξ. τηΐποσα 
Αἰεχ. εἰς αἰσχύνην μὲ Οεογρ. σπ, καὶ εἰς αἰσχύνην] α (44. υἱ 
νἱάεῖαγ.) γ4, τού, 120, 134. μητρός σΒ} ργατηϊ, τῆς ξ6, χ46. 

ΧΧΧΙ. Ὅτι πάσας] διοτι τσασας 93, τοβ. Οὐπρ. ττάσας 
τᾶς ἡμέρας] ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις Οεογρ. ϑ8[αν. ἃς ὁ υἱὸς ας 
74,.24ς. Οοπιρὶ. ὅσας ὁ υἱὸς ΑἸτη. 1. Ατπι. Ἑά4. ἐν αἷς ὃ υἱὸς (εογρ. 
δίαν. Μοίᾳ. ἐν ὅσαις ὁ υἱὸς ϑίαν. Οἴτορ. 
υιος Ἰεσσαι 247. Ἰεσσαὶ] αὶ 44. ζ5] τὸ ζῆν ἔχει ϑῖαν. Οἴτορ. 
ζῆν ἔχει δίαν. Μοίᾳ. ἐπὶ τῆς γὴς] α Ἄσῃ. :. Ἀγῃ. ΕἘά. ὅχ 
ἑτοιμασϑήσεται) οὐκ (Π0) ἐτοιμασϑησεται 242. ἐχ ἑτοιμασϑή- 
σεται ἡ βασιλεία σε] εχ, ἐτοιμασϑηση συ εδὲ ἡ βασιλεια σε 82, 93. 
(ὐοπΊρΡ!. εχ ἐτοιμασϑηση συ, ἐδὲ βασιλεια σὰ (Ἰπ πηᾶγρ. οὐ χατορϑώ- 
σεις) τοβ, οὐ βέδαιος σὺ ἐν τῇ βασιλείᾳ σε Αττη. τ. καὶ βεξαιωθήσε- 
ται ἡ βασιλεία σε Αττη. Εά4, ἔς, πᾶ βεξαιωθϑήσεται σοι, δῖαν. Οἴἶορ. 
ποῦ βαῤ εν ὶς ἐπε ἨΟΦΗΘ ΓΕΡΉΜΗΙ ἐπ 7 ψυὶρ. νῦν ἂν] α Αγη). 1. γὺν 
ἂν ἀποςείλας ὅτε. αα ἢη. ςοτῃ.] Εὶ αϊχὲὶλ. Μις ἦκξεν ἀεεῖρε 7ὠμυέπεπε ς 
φμοπίαπι ας πιογες ο. Τλιοὶξ. 8]. ἀπορςείλας λάδε] αποςειλον 
και λαδε 82, 93, τοϑ. Οοηρί. ἐπόρειλον λαβεῖν Ατην. τ. λάξε 
τὸν νεανίαν] λαάξε' πρός με 8αν. Οἶτορ. ὅτι υἱὸς ϑανάτε ἔτος] 
α 19. ἅὅ0τος] ἐριν τὸς 64, 92, 123; 144) 236, 242. ΑἸΙά. (δῖ. Νίς. 
Ἄπῃ. 1. Αστη. Εά. σοῦ. δίδν. εςιν 82, 93, 1τοϑ. (ομρὶ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἀπεκχρίϑη) α καὶ Αγπλ. τ, Ασηι. Εά. 
᾿Ιωνάϑαν τῷ Σαὲλ] εἰπεν Ιωναϑαν 44, 71. εἶπεν αὐτῶ ἴωναϑαν τοῦ. 
γοβομαϊδε )οναιδας ραιτὶ Λιο: Ταιοὶξ, (4. τῷ Σαξλ] τῳ τᾶτρι αὐτὰ 
ΧΙ, 29, ςς, ςό, 82, 93, 1ο8, 110, 18, 242,243. τατρι αὐῇκ 74, 
120, 123) 134. (πΊρΡ]. ΑἸά. τω ττατρι αὐΐω 24ς. Σαξλ τῷ σάτρι 
αὐῇκε 247. Ἔ τῷ πατρὶ αὐτῷ ΑΙεχ. Αγ. 1. Αγ. Ἑάὰ. Οεογρ. ϑ]αν. 

ἀπεκρίϑη 

Ἱνατί] Ῥγδοτηϊτῖ. καὶ ἐἐπὲν ΧΙ, 20, ξ5γ 64) 74, 82, 92, 93.» 108, 110, 
120, 123, 1347 1445) 1ς8, 236, 242, 243. 244, 24ς, 246. Οὐοιηρὶ. ΑἹά. 
(Αι. Νῖς. 8[αν. Μοίᾳ. ργαπηῖεῖ. καὶ εἰπε πρὸς αὐῇον 247. Αἴεκ. 
Ρταετηἶττ. καὶ λέγει αὐτῷ Ατηι. 1. Αγπι, ΕΔ. ῥγβεπητε. καὶ λέγει σεοτᾳ. 
δίαν. Οὔτορ. Ἱνατί ἀποθνήσκει] ἱνατί ἀποθανεῖται Απη. 1. 
Ἀπη. Εὰ. φιαγε νπογίειμνγ ὃ Ψαϊρ. ἰ 

ΧΧΧΊΙΠΠ. ἐπῆρε] ἐπηροΐο ΧῚ, 20, ςς» 71, 93, 1.8, 242, 243. 
ἐπειρᾶτο τό, τοϑ, “46. ἐπηρῶτο, πηεπὰ. ρῖὸ ἐπήρατο, το. ἀπήρε 
144. ἐπίρατο (ἢς) 24ς. ἔῤῥιψε δῖαν. Μοί. τὸ δόρυ] τῷ δύρατι 
δίαν. Μοίᾳ. τὸῷἪἫ ϑανατῶσαι-- Ἰωνάϑαν 25] Βαθεῖ ἴπ οματράς. χηΐς- 
ποτα ΑἸεχ. τῇ ϑανατῶσαι αὐτόν] ἵνα ϑανατώση αὐτόν Οεογρ. 
ἵνα αὐτὸν ϑανατώσῃ ϑ8[αν. Οἷἶτορ. κὲ βεγεμίογεοι σηεπι νυϊρ. ὅτι 
συντετέλες αι} ὅτι συντετελεσμένη ἐςὶν Αττη. τ. Αγ. Εά. ὅτι δὴ συν- 
τετέλεςαι Οεοτγρ. ὅτι ἤδη συντετέλεςαι ϑἷαν. Οἴἶτοσ. ἡ καχία αἵ- 
ΤῊ] α αὐτὴ 49, ζῖ, 64, 92, 144) 1ς8, 236, 242, 2.ς. (δῖ, Νίς. 
Ἄγηι. 1. Αστι. ἘΔ. διαν. Οἴτορ. ἡ κακιὰ ἐπὶ Δαυιδ ςό, 246. παρὰ 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

ὁ υἱὸς Ἰεσσαὶ ζ5] ζη ο. 



-τ- 

ΒΑ 

κε. ΣΣ. 

ἔγνω Ἰωνζϑαν ὅτι συντετέλεςαι ἡ χαχία αὑτὴ παρὰ τῷ ΓΑΤΊΟῦ αὐτῷ ϑανατῶσχι τὸν Δαυίδ, 

Καὶ ἀνεπήδησεν ᾿Ιωνάϑαν ἀπὸ τῆς τραπέζης ἐ ἐν ὀργῇ συμ, χαὶ οὐχ ἔφαγεν ἐν τῇ δευτέρᾳ τϑ μη- 

γὸς ἄρτον, ὅτι ἐὐραύσϑη ἐπὶ τὸν Δαυὶδ' ὅτι συνετέλεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτϑ. 

ΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

Καὶ ἐγενῆ- 
ϑὴ πρωΐ, καὶ ἐξηλϑεν Ιωνάϑαν εἰς ἀγρὸν, χαϑῶὼς ἐτάξατο εἰς τὸ μαρτύριον Δαυὶδ, χαὶ ππαιδά-- 

-Ὅ- ὦ. 5. Ὁ 
41. 

ἐ σ»π- 

οίον μιχρὸν μετ᾽ αὐτᾷ. Καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ, Δράμε, εὑρέ μοι τὰς σχίζας ἐν αἷς ἐγὼ ἀκον-- 

ἰζω- χαὶ τὸ ππαιδάοιον δὲ ὶ αὐτὸς ἠκχό ἡ σχί. ὶ Ἵ τή τί ϑίον ϑύραμε, χαὶ αὑτὸς ἤχοντισε τῇ σχίζῃ, χαὶ “Φαρήγαγεν αὐυτῆην. Καὶ 
ᾶ Ν ΄ “ “ετὦονἤἄ “ ΄ » 
ἦλθε τὸ παιδάριον ἕως τ τόπε τῆς σχίζης ὃ ἠκόντιζεν ᾿Ιωνάϑαν' χαὶ ἀνεξόησεν ᾿Ιωνγάϑαν ὀπίσω 

ρο ’ Ν εχ ρει ρ». 

τῷ γεανίΒ, καὶ εἶπεν, Ἔχεϊ ἡ σχίζα ἀπὸ σ καὶ ἐπέχεινα. 
ις 3 ἴω] 

Καὶ ἀνεξόησεν ᾿Ιωνάϑαν ὀπίσω τοῦ 
΄ 393.»ϑ ϑ "» ’΄ ’’ ρ»“ ", " 2 

παιδαρίβ αὐτϑ, λέγων, Ταχύνας σπεῦσον, χαὶ μὴ ςῆς" χαὶ ἀνέλεξε τὸ παιδάριον ᾿Ιωνάϑαν τᾶς 
7 ΝΣ ὮΝ ΄ 7 2. οὉ 

σχίζας, χαὶ ἤνεγκεν τὰς σχίζας πρὸς τὸν χύριον αὐτϑ, Καὶ τὸ παιδάριον ἐκ ἔγνω δεν, πάρεξ 
3 ’΄ Ως ΄ Ν2 7 3, - ρ ᾿ » “Ὁ - ρ, 

Ιωνάϑαν καὶ Δαυίδ, Καὶ ᾿Ιωνάϑαν ἔδωχε τὰ σχεύη αὐτῇ ἐπὶ τὸ πσαιδάριον αὐτῷ, χαὶ εἶπε τῷ 
΄ ) ." 3, ΄ 

παιδαρίῳ αὐτϑ, Πορεύου, εἴσελθε εἰς τὴν πτόλιν. 

τῷ τοατρὸς} , παρὼ Ατπι. 1. ϑανατῶσαι 329] τε ϑαναΐωσαι ΧΙ, 
29, 71. 93» 1οϑ, 110, 123, 1ς8, 24ς. (τρί. ἵνα ϑανατώση Οεοῖν. 
δῖαν. Οὗτος. τὸν Δαυιδ) αὐΐον ςό, 2.4.6. τον γι. (οιηρί. 

ΧΧΧΙΝ. ἀνεπήδησεν] απεπηδησεν 29, ςς, 119, 242, 243, 244), 
247. ΑΙεχ. ἀνεχωρησεν τό, 246. ανεπειδησεν 134. απεδημησεν Ι ς8. 
ἐπὸ τῆς--ϑυμδ) ἀπὸ τῆς τραπέζης ἐκεῖν)εν ἔξω ἐν ὄργῃ καὶ ἐν ϑυμῷ 
Ατστη. 1. Ασπη. 4. μετ᾽ ὀργῆς ὀργιζόμενος ἃ ἀπὸ τῆς τραπέζης Οεοτρ. 

δίαν. Οὗτος. ϑύυμᾷ] ϑυμὼ (ῆς) 24ς. ἐν τῇ δευτέρᾳ} τη δευτερῶ 
ἡμερῷ τό. ν εν 246. ἐν τ. δέυτ. τ᾿ μὴν.} ἐν τῇ ἡμερῷ τῇ μῆνος τῇ 
δευτέρᾳ ΧΙ, 29, 71.158. ἐν ἡμέρῷ, τῇ δευτερῶ τα μῆνος 44, 74. τοῦ, 

120, 134. ΑἸεχ. ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ δευτερῷ τὰ μῆνος ςς, τ19, 24ς. ἔς, 

ϑίψυε 2“. τῇ, Ατπι. 1, Αππῇ. Ἐ4. τῇ ηἡμερῷ τῇ δευτερᾷ τὰ μῆνος 247. 
ἐν τ. δευτ. τ. μην. ἄρτ.] ἄρτον ἐν τῇ δευτερᾳ Ἡμερᾷ τῇ μῆνος 82, 93, 
σοϑ. ΟομΡρὶ. 

δευτέρα τῷ μηνὸς} τὰ μῆνος τῇ δευτερᾷ 243. ὅτι ἐϑραύσϑη) οτι 
διεπονηϑὴ 242. οτι εὕραυσεν54ς. ὅτι ἐθραύσθη ἐπὶ τὸν Δαυὶδ] 
αἴ]. ἐπὶ τὸν Δαυὶδ] ἐπι τὰ Δανιδ ςς. ὅτι συνετέλεσεν ὅτο. οἀ 
ἤη. σοπ).} οτι ἐδελευσαῖο ο τατὴρ αὐΐξκ συντελεσαι αὐον 19, 82, 939 

ὃ 3 

τοϑ. Οοπιρὶ. α 44. σινετέλεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν} εἐνετρεψεν αὐὖον 242. 
΄ .Ν ν»,» 3 ᾽ν» 7 Ἁ Ἁ , 3. Ὁ 

συνετέλεσε τὸ κακὸν ἐπ᾿ αὐτὸν Ούξογρ. συνετέλεσε τὸ κακὸν περὶ αὐτῷ 
Ἁ , 

δῖαν. Οἴἶτορ. συνετέλεσε (τὴν καχίαν) ἐπ᾿ αὐτὸν 8᾽αν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ 
αὐτὸν] , ἐπ᾿ 29, 71. α.24:. 

ΧΧΧΝ, Καὶ ἐγενήθη) καὶ ἐγένετο 82, 93, τοβ. Οοπηρὶ. Καὶ 

ἐγενήθη πρωὶ} ΠΣ καὶ ἔξηλϑεν]) α καὶ Ατη. 1. Αγπ). Ἐά. εἰς 

ἀγρὸν] εἰς τεδιον 19. εἰς το πεδίον τοβ. (ὐοπηρ].. εἰς τὸν αΎρον 247: 

εἰς ἀγρὸν--- Δαυὶδ εἰς το πεδίον εἰς μιαρτυριον καϑὼς ἐταξατο τῳ Δαυιδ 
82. εἰς τὸ μαρτυριον καϑως ἐταξαἾο τω Δα 93. καϑὼς ἐτάξατο 
εἰς τὸ μαρτύριον] εἰς τὸ μαρτυριον καϑὼς ἐτάξατο 19. Οοπιρὶ. εἰς: 

τὸ μαρτύριον) α το ς ς, ςό, 121, 144,.3442. εἰς τὸ μαρτύριον Δαυὶδ] 
Δαυιδ εἰς το μαρτυριον 445 120, 134. ΑΙεχ. Δαυιδ εἰς ς μαρτυριον τοῦ. 
εἰς Καίδον Δαυιδ πιαγρ. 243. ἔν τῷ μαρτυρίῳ 247. τῷ Δαυὶδ εἰ εἰς βαρ. 

τύριον Ἄττῃ. 1. πη. ἘΔ. α Δαυὶδ Οεοῦρ. τορὶ τῇ μαρτυρίε μετὰ 
τὸ Δαυὶδ δῖαν. Μοίᾳ. Δαυὶδ] ργαπιῖττ. τῶ 19, 64, 1219) 123») 144} 
216. (ομρὶ. Αἰά. (δῖ. Νῖς. καὶ παιδάριον] καὶ ἥν παιδάριον 

Οεοτρ. 
ΧΧΧΨΝῚ. Καὶ εἶπε] - Ιωναϑαν 82, 93: τοϑ. Δράμε, εὗρε] 

δραμε συ καὶ ἐυρε 82, 93) 108. (ὐογηρί. εὗρέ μοι] ργϑτηΐϊ. σὺ 74. 

αμοὶ Ατη). 1. Αγ. Εἀά. ργϑινῖ. καὶ 6 ΞεοτΈ. δῖαν. Οἶτορ. ἐν 
αἷς ἐγὼ] ἀξ ἐγὼ 93, τοβ. (ΟΡ. ἐγὼ ἀνοντίζω] α ἐγω 64, 
144, 236. ἀκοντίσω Ατγη. 1. Ατπι. Ε4ά. καὶ τὸ παιδάριον] καὶ 
τῷ παιδαριῳ 547. καὶ τὸ παιδάριον ἔδραμε] καὶ ἔδραμε τὸ ται- 
δάριον Ατη. τ. Ατπι. ΕἘά. -Ἐ ἐνεγκεῖν σξοῦρ. “Ἔ ἐνεγκεῖν αὐτὸ ϑ]αν. 

Οὔἶτορ. ἠκόντισε] ηἠκοντιζε, 44, 715) 745. 92, 134, 236, 242, 244. 
ακοϊιζη 247. ἠκόντισε τῇ σχιζη] ηχοΐησε τὰ βελη 10. 92. τῇ 

᾿ σχίζῃ) ἐν τή σχιζὴ 29» 64.» 715) 929) 110, 123, 1445) 2306, 2435 244» 
24ς. ΑἸά, (δι. Νὶς. τὰ βελη εν τῇ σχίζῃ 6, 246. 
τοϑ. (οπιρῖ. εν τὴ σχίζει 242. καὶ τοαρήγαγεν αὐτήν] α Οεογρ. 

8ιλν. ψυ]ρ. αὐτήν] αὐὖον ςό, 246. ἀντὸ 93. αὐτά Οοπρρὶ. 
ΧΧΧΝΙ]. Καὶ ἦλϑε] καὶ ἀπηλϑε "4. 

ξη.} ως τῆς σχιζὴς τ21. τῆς σχίζῃ] τῶν βελων τ0, τό. 85, 93» 
108, 246. (οπηρί. οὐ ἠκόντιζεν] ἧς πκοιιζεν ΧΙ, 20, ςζ. ὧν ἡκον- 
τισεν τό, 85, 93, 1ο8, 246. (ὐοπιρί. ἧς πκοντισεν 71) 1 ς8, 243.) 24. 
ἠκόντιζεν] γχοντισὲν 449 74.) 1195 1239 134- ΑΙεκ. πἡκοντῆσεν 106. 
καὶ ἀνεξόησεν ὃς. δὰ ἤῃη. ςοπ). α 1το8. καὶ ἀνεξόησεν ᾿Ιωναϑαν] 

ΠΑΡεῖ ἴῃ ομδγαῦς. τοίποτε Αἰεκ. α καὶ Απῃ. ἕἘά. ὀπίσω τὰ νεανίου] 
ἔπι τὸν γεανιᾶν, 745) τοῦ, 120, 134. -Ἐ τὰ ἑαυτὰ δῖαν. Οἶἶτορ. ὀπί- 

τα βελη 82, 

« ἰων 7 ἰον ᾽ὔ 

ξεῶς Τ8 ΤΟΙ͂Β τῆς σχι» 

ἄρτον ἐν τῇ ἡμέρᾳ δευτέρᾳ τὰ μηνὸς Οεογρ. δίαν.. 

Καὶ ὡς εἰσηλϑε τὸ παιδάριον, χαὶ Δαυὶδ 

σω τῷ νεανίε---μὴ τῆς ἴῃ φοπη, {64.} οπισὼ τὰ παιδάρια αὐτε λέγων, 
ταχυνᾶς τοορευδ αὶ ΜΉ ςῆς 0ΤΙ ἔἐχξὶ Ὦ ἡ σχιζα ἡροὴ τον 1, 1] ΩΝ 

82. ἤς, πἰᾷ ταχυναι, εἴ διοτι εχει» 93. 

εἶπεν} λεγων 44. γνεανί} νεάνισχξ ςό, 121, 144» 1.8, 246, 247. 

ΑΙά. τ΄αιδαριου τ19, 242. ΟοιρΪ. κε} ἐκειϑὲν ςό, , 4. 
Ἐκεῖ ἡ σχίζα---ἐπέχεινα] ὠπὸ σοῦ ἐκεῖ καὶ ἐπέκεινα ἡ σχίζα Ατηι. τ. 
ἀπὸ σοὺ καὶ ἐκεῖ ἐςὶν ἡ σχίζα Αττι. Ἑά. Ἐκεῖ ἡ σχίζα---λέγων ἰῃ 
οοπι. 64. ,. οὐαὶ ἰπϊεγπγθά. 9. ἀπὸ σξ)]) , ς6. καὶ ἐπέκεινα} 
. καὶ ΟΘεογρ. κα 8ῖαν. Οἴτοσ. ἐπέκεινα ) ἐπέκοινα (ῆς) 242. 

ΧΧΧΨΠΙ. Καὶ ἀνεβόησεν] καὶ πάλιν ἀνεξόησεν ϑἷαν. 
ἀνεξόησεν--- λέγων] καὶ εἐξοησε λέγων 44. 

ἀνεξδόησεν--- λέγων] αὶ οὐπὶ ἰηϊεγπχεά, 71. ὠνεδόησεν] ἐξοησεν 64, 74» 
τού, 120, 134, 216, 244. Αἰεχ. (αἴ. Νίς. τραιδαρίου) νεᾶνιπ 29. 
τοαιϑαρίε αὐτῷ α αὐα 247. Ατπι. 1. Αγπι. Ἑά. ΟΘεογρ. 
αὐτῷ (ἢς ἰηξτα ἐτεφυεητῖεγ) ΑἸοχ. 
λέγει Ατπ). 1. Αγη). Ἑά. 
ταχ νας: αύβεύου: 10; 1οϑ8. 

ἐπίσω τὰ νεανίου, καὶ 

Καὶ 

α συ ΠΊ ἱπίεγηγεά, ςό, χ46. 

αὐτῷ 15} 
λέγων] καὶ εἰπε τοβ, 244. καὶ 

καὶ ἕλεγε Οεογρ. . Ταχύνας σπεῦσον] 
σπεύσας ταχύνον Ατπ. τ. Ασπ, Εά.᾿ 

σπεῦσον ταχὺ ϑ8ῖΔν. καὶ μὴ ςῆς] -ξ διοτι ἐκεῖ ἡ σχιζα ἀπὸ σε και᾿ 
ἐπεκεινώ 19, 1ιο8. καὶ μὴ ἡ βραϑύνον δίαν. Οἶτορ. ἀνέλεξε] ανεξε- 
λεξε ΧΙ. ανεδειξε το, το8. εξελεζαΐο 44. τὸ παιδάριον ᾿Ιωνάϑ)αν] 
α ἰωναϑαὰν 44. Ιωναϑᾶν το τυλιδαριον ςό, 5.46. τὰς σχίζας 19] 

α ΧΙ, 29, 52, ςς» 64, 71,92. 110.144) τς8, 436, 242. 244.24-,5246. 
(αι. Νιῖς. καὶ ἤνεγκεν---ἔγνω αϑὲν ἴῃ) ΘΟΙῚ. [ἐ4.} ἤνεγχε πρὸς Ϊωνῶ» 

ϑαν καὶ βχ εγνω αϑὲν, ΟΠΣΠ 5 τηεά 5, 44. τῶς σχίζας 45], 82, 
91. 108, 247. Οοπιρὶ. Ατη). 1. Ασπὶ. Ἑά. αντὰας 121. Αἰά, Οεοτς. 

δῖαν. 
ΧΧΧΙΧ. Καὶ τὸ ὁ παιδάριον] τὸ δὲ παιδάριον δ8ῖλν. Μοᾷ. ἐκ 

ἔγνω] οὐ κεῖν (ἢς) 24ς. οὐκ ἔγνω---ἐπὶ τὸ παιδάριον τῇ οοηλ. [ε4.]} 

Βαδεῖ ἴῃ οἰλγαῶς. τηΐηογε Αἴοχ. οὐκ ἔγνω ἐϑὲν] ἐϑὲν ἔγνω Ατιῃ. 1. 

Αἴπι. ἙἘά. ἐϑὲν] δὲν ςς, 82, 93, τοβ. Οοηλρ!. (αι. Νί.σ. τά- 
ρεξ' Ἰωνάϑαν) πλὴν Ιωναϑαν 19, 82, 93, 1οβ8. (οπρὶ. Δαυιδ]: 

Ἔ πδεισαν τὸ ρημα ΧΙ, 19, 71, 82, τοβ, 119) 1ς8, 242, 243, (πτᾶγξ. 
244.) 24ς. ΟΟπιρὶ. -Ἐ εγνωσαν τὸ ρημα 445) 52, 1Ἰού, 120, 1235 134} 
144, 236, 247. ΑΙά. (αι. Νὶο. Θεοῦ. ϑ81αν. Οἷἶγορ. -Ἐ εἰδησαν τὸ 
ρῆμα ςς. -Ἐ ἔγνωσαι (Πς) τὸ ῥῆμα 74. “Ἐ εγνω τὸ ρημᾶὰ 92. 
δ ηδησαν τὸ ρήμα 93. - εἰδωσαν τὸ Ἄς 246. -Ἐ ὅτι ἔγνωσαν τὸ 
ἑῆμα Ατιη. τ. ἄγαν. ΕἘ4. -Ἐ ἔγνωσαν τὸ χρῆμα 8ϊαν. Μοίᾳ. 

ΧΙ, Καὶ Ἰωνάϑαν ἔδωκε] καὶ ἐδωχε Ιωναϑαν ΧΙ, 445 ςς, τό, 64, 
21, 144) 1ς8, 216, 243. 2445 246, 247. (αἵ, Νῖς. Ατηι. τ. Αγ. Ἐή, 

Θεοῖς. καὶ ἐπέϑηκεν Ιωναϑᾶαν 10, 82, 93, 1ο8. εδὼώκεν Ιωναϑϑαν 
24ς. καὶ ἐπέϑηκεν Οοπιρ!, καὶ ἀπέδωκεν Ιωνάϑαν 8[αν. αὐτοῦ 

ἐπὶ τὸ] αὐτὸ και ἐπι τὸ 242. ἐπὶ τὸ τοαιδαριον---καὶ Δαυὶ ἀνέςη 
ἰῃ οοπη. 64.] τω παιδαριω χα! ἀνηνεγκεν εἰς τὴν πολιν καὶ Δαυιδ 
ἄνες, οι ΠΠ5 τη 15, 44. ἐπὶ τὸ τσαιδάριον αὐτΒ} ἐπὶ τὸ πραιδαριον 

ἑεῶυτα 937γ18. τῷ παιδαρίῳ Ατπ,. τ. Αγηι. Εά. τῷ παιδαρίῳ αὐτῇ 
Οεοτρ. δῖαν. τῷ ταιδαρίῳ αὐτῇ αὐτὼ -ςς; 85, 93. 1οβ, 545. 
Οοπιρὶ. κα 56, γ1,) 246, 247. ,Πορεύμτ--όλιν} πορεύεσθαι καὶ 
εἴσελϑε εἰς τὴν πόλιν Οεογρ. πορεύε καὶ ἀπένεγκε εἰς τὴν πόλιν ϑίαν. 

υαίΐο εἰ ἴεν ἐπ εἰοίαίονι Μυῖρ. εἴσελϑε] λα 19, 82, 93» 108. 

Οοπιρῖ. ργαπηϊῖ. καὶ 747) τού, 120, 123») 134. Ργαθιηϊτί. Ἰάδῃη] ἰοῦ 

ἸΏοο5 ΑἸοχ. ; 

ΧΙ. Καὶ ὠς] Ὡς δὲ δαν. Οἴτοσ. Καὶ ὡς εἰσῆλθε τὸ παιδα- 

ριον} καὶ εἰσηλϑε τὸ παιδάριον εἰς τὴν πολιν. 19, 82, 108, (Ἰοπηρί. 
λα 93- καὶ τὸ παιδάριον εἴσηλϑε τοῦ, 120, 134- Αἰεχ. εὠνιγμς αὲὺς 

Με ριμεν δ υὶσ. ὡς εἰσήλϑὲ) ὡς ἀπῆλϑε ΧΙ, 29, 52, 5. ςύ, 64. 71) 
Δ10.) 123, 144) 1508, 2306) 242, 243) 24. ΑΙά. δι. Νίς. ας 74; 



΄ ρ ΄ Ὺ΄α ςς ἰδ 

. «μένῳ Θεξ πίςις φελλανὶ μαεμωνί, Καὶ γὺ 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 

γάϑαν εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. 

ΚΕΦ. Χχ. 

ἀνέςη ἀπὸ τῇ ἀργὰξ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ «πρόσωπον αὐτῇ, καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ τρὶς, καὶ χατεφί- 

λησεν ἕκαςος τὸν πλησίον αὐτϑ, χαὶ ἔκλαυσεν ἕκαςος τῷ πλησίον αὐτϑ, ἑως συντελείας μεγά- 

λης. Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν τῷ Δαυὶδ, Πορεύου εἰς εἰρήνην, χαὶ ὡς ὁμωμόχαμεν ἡμεῖς ἀμφότεροι 

ἐν ὀνόματι Κυρίου, λέγοντες, Κύριος ἔςαι μάρτυς ἀναμέσον ἐμδ καὶ σα, καὶ ἀναμέσον τϑ8 σπέρ- 

ματός μου, καὶ ἀναμέσον τῇ σπέρματός σου ἕως αἰῶνος" χαὶ ἀγξξη Δαυὶδ καὶ ἄπηλυε, χαὶ ᾽Ἴω- 
ΓΞ 

ΚΑΙ ἔρχεται Δαυὶδ εἰς Νομδᾷ πρὸς ̓ Αξιμέλεχ τὸν ἱερέα" χαὶ ἐξέςη ᾿Αδιμέλεχ τῆ ἀπαντήσει 

αὐτῷ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Τί ὅτι σὺ μόνος, καὶ ἐϑεὶς μετὰ σθ ; Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ ἱερεῖ, Ὃ βα- 

σιλεὺς ἐντέταλταί μοι ῥῆμα σήμερον, χἀὶ εἶπέ μοι, Μηδεὶς γνώτω τὸ ῥῆμα περὶ οὗ ἐγὼ ἀποςέλ- 

λω σε χαὶ ὑπὲρ ὃ ἐγὼ ἐγτέταλμαί σοι" χαὶ τοῖς παιδαρίοις διαμεμαρτύρημαι ἐν τῷ τόπῳ τῷ λεγο- 

πε ᾿ 
247. Αττι. τ. Ατηι. Εά. απηλϑὲ 244. Δαυὶδ' ὠνέφη] Ὑτ, τό, 
242, 246. Ατηλ. τ. Αγ). Ἐά. Δαυὶδ ὠνέξησε (περὶ. α Δαυὶδ Θεογρ. 
ἀπὸ τῇ ἀργὰθ] ττλησίον τὰ νότον. τορὸ τῇ ὦματαρατ (ἢ) πιατᾷ. 243. 
ἐπὸ τῷ νεγὴδ Οοπιρὶ. ἐπὸ τὰ ὕπνε ΑΙεκ. ργὰθξ] ἐργαῦ ΧΙ, 29, 
ξ 57 64, 715 925 119) 1235) 158, 243) 244, 245. ΑἸΙά. (τ. Νίς. 5[αν. 

ἀνεγᾷ 44, 74» τού, 120, 134. ἀργοῦ ςό, 82, 93, τιοϑ. ἀργῶν ΤΆεο- 
ἀοτεῖ. 1. εἰ. ἐργαῦ Οεοτς. καὶ ἔπεσεν] καὶ ἐπέπεσεν )1. ἐπὶ 
πρόσ. αὐτῷ αὐτε ἐπὶ ὥροσ. 93. ἔπι τὴν γὴν 247. αν. Οἰορ. 
τυρόσωπον---αὐτῷ] τροσωπον ἐπὶ τὴν γὴν και τροσεκυνήσεν αὖον 44. 
πρόσωπον αὐτῇ τροσωπὸν εαὐτε ΧΙ]. -Ἐ ἐπι τὴν γὴν 74) 82, 93) 
τού, 1520, 134. ΟΟπιρὶ. ΑΙεχ. Τβεοάογεῖί. ἱ. οἵ, -Ἐ πλησίον τὰ νοτα 

ἐπὶ τὴν γὴν 1ο8. τὸ τορόσωπον αὐτὰ εἰς τὴν γῆν Ατπι. τ. Απῃ. Ἐὰ.᾿ 
τὸ πρόσωπον αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς Οεοτρ. καὶ τοροσεκύνησεν αὐτῷ} 

καὶ τπροσεχυνησεν αὐον γ4, τού, 120, 134. καὶ τοροσεκυνήσεν αὑτὸ 
(οοιτ. αὐὔω 40 ἐδ. π).} 93. προσεκύνησεν αὐτὸν 85ῖν. Οἴἶτορ. τρὶς} 

τριτον 82, 93» τοϑ. τρειὶς 242. αὶ 246. καὶ καἸεφίλησεν---συντε- 

λείας] χαι καϊεφιλησαν αἀλληλδς καὶ ἐκλάᾶυσαν ἑἐὼς συντέλειας 44. 

κα]εφίλησεν] κα]εφήλησεν (Βς) 24ς. ἕκαςος τὸν τ΄“ λ᾿ησίον]) ἕκαςος ἐν 

τῶν τ;λῆσ. (Π0) 242. ἑκᾶςος τῳ τῦλησιον 247. ἕκαςος τὸν πλησίον 
αὖτ] α τὸν τολησίον αὐτῷ Ατιη. τ᾿. Αγην. ΕΑ. δῖαν. Οἴτορ. ἕκαςος ὃ 
“-“λησίον τὸν τὐλησίον ϑἷαν. Μοίᾳ. καὶ ἔκλαυσεν ἕκαςος τῷ “πλη- 

σίον αὐτῷ} αὶ γι. (τ21. μαῦδξ π᾿ πηᾶγρ.) ἔκλαυσεν) ἔκλαυσαν ΧΙ, 
56, (134. οοττ.) 24ς. τῷ Ὡλησίον] εν τῷ τλήσιον 20, 55», 64» 
1195) (121. ΓΔ.) 123) 144) 236, 242, 244. ΑΙά. (κι. Νὶς. τὸν 
λήσιον 74γ 82) 93, 1ού, 1205 134. ΑΙεχ. ἐπὶ τὸν ὥλησιον 93) 

1ο8. (οπηρί. ἐν τὼ ὡλησιίω 1ς8. τῷ Ὡλησίον αὐτῷ τῷ αὐτῷ 
πλησίον ΑπΏ. 1. ἐπὶ τὸν Ὡλησίον αὐτῷ Ατην. Ἑά. 
λείας] ἐως τῆς συντελειᾶς 12οθ. συντελείας μεγάλης} ΤΥ. Ασα, 1. 
Απη. Ἐὰά. μεγάλης] -- Δαυὶδ ὑπερέθαλεν Οοπηρὶ. 

ΧΙ,1. τῷ Δαυὶδ], 1, ΧΙ, 29, ςό6, 64, 71. 119») 121) 1445) 1 8, 
236, 242, 2445245,246. (δῖ. Νίς. τρος Δαυιδ 44,82, τοβ. (οπθ!. 
προς Δὰδ 93. εἰς εἰρήνην] ἐν εἰρηνὴ 74. μετ᾽ εἰρήνης Οδοτρ. δῖαν. 

. 
εὡς συντε- 

᾿ὡἧᾷ ὀμωμόκαμεν} ὡς ὡμωσαμεν τό. ὡς ὁμωμέκαμεν (Άς) 121. ὡς 
ὠμομώκαμεν ΑΙά. ὡς ὡμομόκαμεν ΟΔ:. ΝΝς. ὀμωμόκ. ἡμ. ἀμφότ.] 

ὠμομόκαμεν (ἢς) ὠμφότεροι. 44. ὠμομοκαμεν ἀμφοτεροι ἡμέξις τοῦ. 
ἡμεῖς ὠμφότεροι] ΤΥ. 120, 134, 247. Αἰεχ. κα ἡμεῖς 244. ἐν ὀνό- 
ματι Κυρίᾳ, λέγονὗες] 44. λλέγονες) καὶ ἐλέγομεν Ατηι. 1. Αγπι. 
Ἑά. Κύριος ἕςαι] ἐξὼ Κυριος 44. Κύριος ὅτι ἔςαι Οεογς. Κύριος 

ἐςὶ δαν. Οἶτορ. Κύριος ἔξω 8ῖαν. Μοίῃ. μῶᾶρτυς] Κυριος μαρτυς 

142. ἀναμέσον ἐμξ καὶ σ8] ἀναμεσον ἐμ καὶ ἀνάμεσον σου 242, 
24). Απῃ. Ἑά. καὶ ὠναμέσον τ} αὶ ἀναμεσον 44, τοϑ. καὶ 
ὠναμέσον τ" -- σπέρματός σ8] καὶ ἀνάμεσον τῇ σπερμαῖος σου καὶ ἀνα- 
μέσον τῇ σπερμαῖος μ8 ἐς, 444. δαν. Οἴἶτορ. καὶ ἀναμέσ. τῇ 
σπέρμ. μ8} αὶ 11, 64, τ44. σπέρματός μου---αἰῶνος σπερμιαῖος 
ἡμῶν εῶς ὠιῶνος 71. σπέρματός με---αὐἾλϑε] σπερμιαΐος ἡμῶν καὶ 
απηλδε Δαυιδ 44. καὶ ἀναμέσον 29} αὶ ανρμεσον ςό, 82, 93; 246. 
ΟΟμΡΡΙ. ἕως αἰῶνος] ὡς τ ἀἰωνος 24). καὶ ἀνίςη Δαυὶδ] καὶ 
ἀναςὰς Δαυὶδ ϑίαν. Οἴτος. εἰσῆλθεν] ἀπηλϑὲν 44,1 ς8. 

1. Καὶ ἔρχεται] καὶ ἦλϑε Ατπι. τ. Αττν. ἘΔ. ΟΘθοσρ. δ[αν. 
Οἴτορ. 

120, 134. (οπιρὶ. Αἰεχ. εἰς Νοθαμ 247. εἰς Νομμᾶν Οτρεη. 
ἴοαι, 1. Ρ. (50. εἰς Νεμωὺ πόλιν Οεογρ. εἰς ναὸν 81αν. Οἴἶτορ. 
᾿Αδιμέλεχ] Αμιμελεχ, 11]. Αχιμελεχ (ῆς ἰηἴγα) ΧΙ, 64, 82, 95, τοϑ, 
110, 120, 123.) 1347 1445) 158, 249, 243, 24ς. Οὐρὶ. (αἵ. ΝΙῖς. 
Οπΐρρη. 1. οἷϊ, Ασῃ 1, Αὐτᾳ, Ἐὰ, Αχεμελεχ (ῆς ροῆεα) 93. 

εἰς Νομξα] εἰς Ομξα ΧΙ. εἰς Νοδα 19, 445 715) 745 τού, 

ς. ὅν εν ν “.ὕ Ζ » δὲ 3 “οχ 
» εἰ εἰσ} υγχὸ ΤΉν χειβᾶὰ σοῦ πέντε ΧρΤΟΙ, ος εἰς χειρὰ 

᾿Αξιμέλεχ, τὸν ἱερέα] τὸν Λευίτην ᾿Αδιμέλιχ Θεοῖς. ἑερέα] ἀρχιε- 
λυ φῳ» 7) Ἁ μὴ 3 , ο ρεῶ 71. καὶ ἐξέφη] καὶ ἔξηλθεν 514ν. Οἰἶτορ. Αξιμέλεχ, 29] 

Ργϑγηΐτξ. ὁ 93. Οοπηρὶ. -Ἐ ὁ ἱερεὺς Ατπγ. τ. ᾿Αξιμέλιχ, (ῆς ροῖεε) 
Οεογρ. τῇ ἀπαντήσει αὐτῷ} ἐκ τοῦ ἀπαντῆται αὐτῷ Αττη. 1. 

Ατπι. ΕἘὰ, διὼ τῆς ὠπανήσεως αὐτῷ ΟΘεογσ. εἰς συνάντησιν αὐτῷ 
δίαν. Οἴτορ. τοερὶ τῆς συναντήσεως αὐτῷ 8ϊαν. Μοίᾳ. 
ἀπαντῇ 74. 

ἀπαντήσει) 
ἀπαντήσει αὐτῷ απανΐησει Δανιδ το, 82, 93, τοϑ, 

Οομηρὶ. καὶ εἶπεν αὐτῷ] καὶ εἰπε 10, 93, τοῦ, 247. Οοπρρὶ. 
Θεοῦ. Τί ὅτι] τι 247. τί ἐγὶν ὅτι Αἴπ). ᾿. Αστη. Ἐ4. τί ἕξι 

τοῦτο ὅτι Οεοτρ. τί τοῦτο 8ϊαν. Οἴἶτορ. σὺ μόνος] ΤΥ. 82, 93, 
1τοϑ. Οὐοτηρ!. δΒιδθεῖ σὺ ἰπ ςβαγαόξ. πηίποτε ΑἸεχ. σὺ μόνος εἶ Αττῃ. τ. 
Ατῃ. 4. Οθογρ. 5|ν. Οὗἶτορ. καὶ ἐϑεὶς] καὶ δϑεις 44) ςς, 745, 
93, τού, τοϑ, 120, 134, 1ς8, 247. Οοιηρί. ΑΙεχ. Οτίρεη. 1. εἶτ, καὶ 
ϑεὶς ἐςὶ Αγ. Σ᾿. Ασπι. ΕΑ. καὶ οὐκ ἔφιν ἐϑεὶς δῖαν. Οἴἶτορ. 

11. εἶπε Δαυὶδ τῷ ἱερεῖ 1 εἰπὲν αὐυτω Δαυιδ τοῦ. Οτίρεη. 1. εἶδ, 
αἱ! Ῥαυϊά αὐ “ἀκλἑκιοίρες (σεογάοίενι ΨῸΪρ. τῷ ἱερεῖ} Ἐ Αθιβελενν 
109, 82. αι 719 247. ῥχωπιῖτῖ. τ Αξιμελεχ γ4. Αἰεχ. -- Αχειμε- 

λεχ, 93. “ Αχιμελεχ, τοϑ. (ογηρ!. γαῖ. τ Αχιμελεχ 126, 

124. τῷ Αχιμέλεχ, Αττη, 1. τῷ ̓ Αχιμέλεχ, ἱερεῖ Θεξ Αγ. Ἐά. 
ὁ βασιλεὺς--- σήμερον] ῥῆμα τι ἐντέταλταί μοι ὁ βασιλεὺς σήμερον 
Ασῃ. 1. Ασπι. Εά. ἐντέταλταί μον} ἐντεταλμαι μοὶ 19. α μον 

124. ἐντέταλτέ μοι (ἢ) 242. ῥῆμα σήμερον] ἜΤ. 19, 64» τοβ, 
123) 144, 236. (πρὶ. ΑΙεχ. (δι. Νῖς. Οηήρεη, 1. οἷς. κα ρημα 93. 
τοῦτο τὸ βῆμα σήμερον Θεοτρ. καὶ εἶπέ μοι] καὶ εἰπε προς με ΧΙ, 
19) δ ς, ς6, 82, 93, 1οϑ, 119, 158, 242, 243, 2Ζ4ς, 246. (ομηρὶ. δῖαν. 

α μοι 64, 144, 236. (αἴ. Νὶς. Μηδεὶς γνώτω] μὴ γνώτω μηδεις 44, 
74, τοῦ, τ20, 134. ΔΙοχ. Οτίρεη. 1. οἵ. Ὅτ. 247. Μηϑεὶς γνώτισ 

-- ἀποςέλλω σε] μηδεις γνωτὼ μηδὲν περι τε ρημαῖος καὶ ἐγω ἐξαπερειλα 
σε το, 82, 93, τοϑ. ἢς, πἰῇ ὑπὲρ ὅ, Οοπηρί. γνώτω] γνω 64; 144. 
1:8, 236, 242. ΑἸά. τὸ ῥῆμα] -Ἐ τατο ςό, όᾳ, 14.4.26. (αι. ΝΙο. 
ἐγὼ ἀποςέλλω] α ἐγω ΧΙ, 44. ἐγὼ ἀποςελῶ 24ς, 247. ἐγὼ ἀποςεί- 
λω ΑΙεχ. ὠπέρειλα Ατπὶ. τ. Αστη. Εα. καὶ ὑπὲρ 8] καὶ σερι οὗ 
82, 93. 1οϑ. (πρὶ. Οτίρεη. 1. οἷξ, ϑ[αν. καὶ ὑπὲρ οὗ ἐγὼ ἐντέ- 
ταλμαΐ σοι] καὶ ὅπερ ὃ ἐντέταλμαί σοι (ἢς) τού, 134. α 1:8. ἐγὼ 

ἐντέταλμαϊ σοι} κα ἐγω 11, ςς, τό, 74,93, το8, τ21,) 246, 247. Οοπιρὶ. 
Ἄσπῃ. 1. την. Εά. ἐντέλλομαι σοι 110, 24ς. Αἰεχ. ἐγὼ ἐντέλλομαί 
σοι ϑίδν. καὶ τοῖς τταιδ. διαμεμαρ.] καὶ ἐντέταλμαι τῷ τραιδαρίῳ 
Αππ. σ᾿ Αστη. Ἑά. διαμεμαρτύρημαι!ι} μεμαρτυρημαι τό. Οήρεη. 
Ϊ, εἷς, διαμεμαρτυρηται τοό. διαμαρτυρομαι τΖ1. ἐν τῷ τόπῳ] 
ἐπὶ τὰ τόπε Οεοτρ. ἐν τῷ τόπῳ τῷ λεγομένῳ] πε τῳ υἱζοηυε 44) 
74, 82,93» τού, 120, 134. (ογηρ!. ἢπε τῳ ῥγίπιο 246. τῷ λεγο- 
μένῳ] ὃς καλεῖται Ατπι. Σ. Ατπ.. Εά. ὃς λέγεται Οεοτσ. κα τῷ ϑῖαν. 

Θεξ τίςις] α 52, 64, 123, 144. 536, 244. Οοπιρὶ. ΑἸ. Οαι. ΝΊς. 
ἐμμονιμν (τηαγρ. τ Ε4.} 95. Θεξ τίςις φελλανὶ μαεμωνί] ἐμαν, εἰμ 
(Πς) Θεξ τίρις γ1. ἐμμονίμν Οεογρ. ϑ8[αν. φελλανὶ μαεμωνί] 
φελλᾶνες μαεμωνει 11. α ΧΙ. το, 20, (ς ς. πιᾶγρ. ΔὉ αἱ. τη. 44. ἀμμο- 
νει.) ςό, 82, 92) 93, 108, 1197) 158, 242, 243, 24, 246. φελῶνι 
αλμωνι 44. εμμώνιμ ξ2,) 144)236. εμμώνειμα 64, 123, 244. ΑΙά. 

(δε. Νίος. φελλωνὶ ἀμπανί (ἢς : ἱπτεγπιθάϊαβ Πἰτεταβ Ῥγουίιβ Ἔναηια- 
τυηῖ.) 74. φελλωνὶ αλμωνί (τοῦ. εἰ ἴῃ ππᾶγρ. οἱξ 80 αἱ. πῃ. ἔς .΄. ὑπο- 
“πόδιων" ἐλώχυςος οἷς ἐτιμον ἐξεπηδεῖσιν.) 120, 134. φελανεῖμ, λεμω- 

νεῖ. (ἢς) τ2:. φελλονι αλμονι 247. φελαννὶ ἀλμωνί Οοπρὶ. ᾧελ- 

μωνὶ ᾿Αλμωνί ΑΙεκ. Φιλμωνὶ ᾿Αλμωνί Οτΐρεη. 1, εἶτ, τσελμονὶ ἐλμονί 
Αὐτὴ. τ. πῇ. Ἐά. ᾿ 

11. Καὶ νῦν] νυν ὃν τό. και 46. Καὶ νον--- χεῖρά σα] καὶ 
νῦν ἐςὶν εἰ σοὶ Θεοτρ. καὶ γὺν ὦδε τσαρὰ σοὶ αν: ὑῶν, εἰ εἰσὶν] 

42. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΊ. 



ων ἐρξέ ιν" ἀνέθε 

ΒΑΣΙΛΔΕΙΩΝ Α. 
κεῦ. ΧΧΙ. 

᾽,. ἀφηρημένοι ἐχ πτροσώπου Κυρίου, τῇ ππαρατεϑῆναι ἄρτον ϑερμὸν ἢ ἡμέρᾳ ἔλαξεν αὐτές. 

ἼΣ 

δι χαὶ φάγεται. 

4. μου τὸ εὑρεϑέν. Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ ὁ ἱερεὺς τῷ Δαυὶδ, χαὶ εἶπεν, Οὔχ εἰσιν ἄρτοι βέξηλοι ὑπὸ τὴν 
χεῖρά μ8, ὅτι ἀλλ ἢ ἄρτοι ἅγιοί εἰσιν" εἰ πε λάγ μενα τὰ σαιδάριά ἐ ἐςι αὐλὴν ἀπὸ γυναιχὸς, 

Καὶ ἀπεχρίϑη Δαυὶδ τῷ ἱερεῖ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ̓ Αλλὰ ἀπὸ γυναιχὸς ἀπεσχή- 

μεϑα ἐχϑὲς χαὶ τρίτην ἡμέραν' ἐν τῷ ἐξελϑεῖν με εἰς ὁδὸν γεγϑε πάντα τὰ «παιδία ἡγνισμένα, 

6. χαὶ αὐτὴ ἡ ὁδὸς βέδηλος, διότι ἁγιασθήσεται σήμερον, διὰ τὰ σχεύη μ8. . Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ᾿Αδι- 
μέλεχ, ὃ ἱερεὺς τοὺς ἄρτες τῆς τροϑέσεως, ὅ ὅτι ἐχεῖ οὐχ ἦν ἄρτοι, ἀλλ᾽ ἢ ἄρτοι τοῦ προσῶπ οἱ 

Καὶ 
Γ ἃ ς ,’ “ Ν ρ᾿ ΄ ϑ 

ἐχεῖ ἣν ἕν τῶν πταιδαρίων τῇ Σαδλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συνεχόμενος ΝΝεεσσαρᾶν ἐνώπιον Κυρίου, 

κει τοῦ, 120. εἰ εἰσὴν (ς) 3245. ὑπὸ τὴν χεῖρα σα} ΕΝ σοὶ 
5ῖλν. Μοίᾳ. ἄρτοι] ψαιροὶ ἄ ἄρτοι Ατστη. τ. Απη. Εά. δὸς εἰς 

χεῖρα ὅς. δὰ ἤπ. ςοπ1.} δὺς ἐν χρείας με ὅσον καὶ εὐρέϑη Αγπι. «. 
ΑΥπι. Ἐὰ, δός μοι ἕνα ὃν ἔχεις Οεοτρ. δός μοι ὅσον ἔχεις ϑίαν. 
εἰς χεῖρά Μ8] εἰς τὴν χείρα μ ΧΙ], ςς, 71, 935 108, 119, 1ς8, 243; 

84ς. 246. (οπ!ρ!. “εἰς χειρᾶς μὲ 64, 92, 121. 123; 236, 247. ΑΙΖά, 

Ἀϊοχ. (δῖ. Νκ-. εἰς τὴν χειρῶ 82. 

τοϑ. ἢ ὃ ἐὼν εὕρης (Πς) 93. το εὑρετον 545. ἢ ἢ ὃ ὧν εὕρης Οοτρ!:" 
Ιν. Καὶ ἀπεκρίϑη] α καὶ (ἢς ἱπ ςοηι. {64.} Αἰτη. 1. Αγηι. Εα 

Καὶ ὠπεκρίϑη---καὶ εἶπεν) καὶ Ἔιπεν ὁ ἱερεὺς 44. ὁ ἱερεὺς} ὁ ὃ ἄρχι- 

ερεὺς Οτΐρεπ. Ι. εἴ. -Ἡ τῷ Θεξ πιᾶγρ. ἃ Ρἤπια τῇ. Αγῃ. Ἷ- τῷ 

Δανὶδ, καὶ εἶπεν] καὶ εἰπε τῷ Δαυιδ93, τού, 120, 134. κα τῷ Σ Δαυὶδ 
Οησϑρη. 1. ςἶξ. καὶ λέγει. τῷ Δανὶδ Ατι. τ. Ατη]. Ἐά. Οὔκ εἰσιν 

ἄρτοι---ἀγιοί εἰσιν] Νίκ μη! ραπες ργοξαπὶ ἕπ ππάαπε πίεα, πἰβ ραπὶς βαπο: 
ἐμς ὠπῖς ΟΥΡΤ. ἄρτοι βέδηλοι ὑπὸ τὴν χεῖρά με] υπο τὴν χείρα 
αρτσι βεξηλοι ΧΙ. υπὸ τὴν χειρῶ μα βεδηλοι ἄρτοι 64, τ44, 236. 
ΑΙΜ. ΤΟ δῖ. Νίς. υπὸ τὴν χείρα μα 'αρτοι βεδηλοι 123, 244. ὑπὸ 
τὴν χεῖρά μ5] παρ᾽ ἐμοὶ Οεογν.- 5[αν. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] λα ὁτι 44, 74. 
Οὐρεη. 1. οἷξ. ἀλλ᾽ εἰσὶν ὕεσῖς: δῖαν. Οἰΐτος. ἀλλὰ μόνον 5ἷαν. 

Μοίᾳ. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἄρτοι ἅγιοί εἰσιν] εἰ μη ο ἀρτὸς ὁ ἀγιος 19, 82, 
93: Οομρὶ. εἰ μη δ᾽ ἄρτος αγίιος τοϑ. ἀλλ᾽ ἄρτοι ἀἰγιωσύνης Ασιῃ. 1. 

Απῃ. Ἑὰ. ἄρτοι ἅγιοι] Τι. δ φ4͵ 144) 236, 442. ΑἸ4. Οἱ. Νίο. 

οἱ ἄρτοι οι ἅγιοι 54. ἄρτοι ἅγιοί ( εἰσιν) ἀρτος ἄγιος 4.4, τού, 180, 
134. ἄρτος ἅγιός ἐςιν Ἀιδκ κ εἰσιν Οηρει. 1. οἷ. ἄρτοι τσαρ᾽ ἐμρὶ 

ἅγιοι Θϑοτα. 5δ:8ν. ἄρτ. ὧγ. εἰσ. εἰ τεφυλαγ. ] ἄρτος ἅγιος εἰκκν 
πεφυλαγμένα (εναηυῖι Του ρτυγα) 74. εἰ πεφυλαγμένα] εἰ εἰσὶ σὲ- 

φυλαγμενὰ 44ν τού, 120, 134. λει γι. καὶ εἰ εἰσὶ τεεφυλαγμένα 

Ἄστη. 1. ΑἌσῃ. Εώ. εἰ ἰ πεφυλαγμένα: -- γυναικὸς] , γοξεέϊο Λσυαυνε- 
γί (5 ρμεγὶ α πιρίϊογε ὅγτ. Βατ- Ἠεῦτ. εἰ πεφυλαγμένα τὰ παιδάρια 
δτο. δά ἤη. οοπλ.] 6 οὐψενυαιὶ {μπὶ ρμογὶ αὶ πενϊεγε, πιαπάκεαδιπε, Ογρτ. 

εἰ πεφυλαγμένα τὰ πιαιδάριά ἐς} εἰ ἐςὶ τὰ παιδαρια πεφυλαγμενα 

10; 82, 93. 108. Οὔρεη. 1]. εἴϊ. ἔς, πε τᾶ; ἙΌΙΗΡΙ: ,Ω ἡπιμπάὶ “ἔμπι 

ξιεγὶ Οὐψ. ἴοην. 111. Ὁ. 391: φύλαξόν μοι τἄτες οἵ χαϑαροὶ εἰσὶν ϑ[αν. 

Οἴτορ, τιφυλαγμένα τὰ παιδάρια), (δάἀάυπτωγ ἴῃ πιάγρ. δ αἱ]. 
ΤῊ.) ςς. τὰ σαιδαριά ἐς!) τὰ παιϑδρνν εἰσι ΧΙ, τςδ, 24ς. ΑΙά, 

Οεοτρ. ϑ8[αν. Μοίᾳ. κα ἐξὶ 44. 74. 92. τοῦ, 120, 1345 144) 236. (τ. 

Νῖὶς. Απῃ. 1. πῃ. Ἐὰ. ερὶ τὰ παιδαρια 247). τὰ παιδία εἰσὶν 

ΑΙεχ. ἐςι τολὴν] υπαρχεσιν τό, 246. “πλὴν ἀπὸ γυναικὸς] α πλήν 

ΤΙ, 19, 82, 935 1οβ, 247. ΟὐπνΡ!. Οτίρεῃ. τοι). 11, ῥ. ς2ο. δίαν. Οἴτορ. 
"παχίνιε α' πιμέϊεγε Οτίσεη. ἴοπι. 111. Ρ. 391. ἀπὸ γυναικῶν Ασιῃ. ἋἍ 

Αται. Εά. καὶ φάγεται) και φαγούϊαι ΧΙ, 29, ςό, 64. 71, 82, 92, 
108, 119») 1449 τ φβ, 216, 242. 243.) 24) 240. ΑΙά. (δι. Νῖς. φα- 

γοντῶι 03. καὶ φάγωδαι ΟΟΩΡΙ. φάγωνται Αγη. 1᾿. Αγ. Ἑά. 

δἴλν. Μοίᾳ. αὐτὰς φάγωνται Οϑοζρ. ὅτοι φάώγωνται αὐτές 8|Αν. 

Οἰἶγορ. 
ν. Καὶ ἀπεκρίϑη Δαυὶδ) α Δαυιδ 120. 

247. ΜΝ δ ̓Αλλὰ ἀπὸ] Δαυιδ αλλ᾽ ἀπὸ 44: 

246. τῶ ἀρχιερεῖ Οὐρεη. τόμ}. 1. Ρ. ς20. 

ςό, 246. λέγει δῖαν. Οἴἶτορ. 

ἀπεχρίϑη] ὑπεχριϑὴ 

τῷ ἱερεῖ } α24ς, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ] λ αὐῇῳ 

᾿Αλλὰ] αλλα καὶ 64, γ4,) 92, τοῦ, 

120, 123) 134) 144. 236. (οπιρί. ΑἸΙά. (αἵ. ΝῖΊς. ᾿Αλλὰ ἀπὸ] 
εἰ μὲν π᾿ (ἔς, οὔπι εἴπρτα π) ᾿πᾶγρ. 243. Αλλε ἀπὸ γυναικὸς] 
τλὴν ἀπὸ γυήδιχος ςό, ,46. οτι τῦλὴν ἀπὸ γυναίχος 82, 93) 108, 1 ς8, 
᾿Αλλὼ ἀπὸ γυναικὸς --ἡμέραν] α ντηημἰεγέ ἈΣΑΙΜΕΟΝΙΝΣ ἠεγὶ οἱ πιάίως 

Ζεγείμς, ϑγτ. Βατ- Ηεὗτ." ᾿Αλλὰ ἀπὸ γυναῖκ. ἀπεσχ, .] ἀπὸ γυναικῶν 

ἀπισχήμεϑα Αγτι. τ Ατ. Ἑὰ. ἀλλ᾽ ἡμεῖς. ἐσμὲν ἀπεσιχημένοι ἀπὸ 
γυναικὸς Οεογς. καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ὦ ὥγιοι ἀπὸ γυναικῶν 8]αν. ὍΠΡΕ: 

καὶ (ἡμεῖς) ἀπὸ γυνανκῶν ὠπεσχήμεϑα δίαν. Μοίᾳ. ὠπεσχή- 

μεθα] -Ἐ ἡμεῖς ΧΙ, 71) 1το, 158, 242, 243, 2. απεσχομεδα 44. 
απίσχισμεϑα ἡμεις 56. αἀποσχωμεϑα τοῦ. “ αποσχημεϑδα 121. 
ἀπεσχίμεϑα (Πς) ἡμεῖς «46. ἐσχηκαμεϑα 247. ἰχϑὲς] χϑες 44 
ξύ, γ1, 74) τού, 242, “46. Οπρεη. 1. εἰξ. ἐχϑὲς καὶ τρίτην. ἡμέ- 
ραν} απὸ τῆς εχϑες κᾶι τριτῆς ἡμέρας 85,93, 1ο8, (ὐοπιρί. ὐπὸ τρί- 

νοσ. 11. 

᾿ελϑέιν 937) το. (πρὶ. 

τὸ εὐρεϑὦ] ἢ ἢ ο ἐᾶν εὐρὴς 19, 82... 

τὴς ἡμέρας ἕως σήμερον 5'Αν. Οἶτον. ἕν τῷ ῳ ἐξελϑεῖ»] ἐν τῳ γὰρ ἐζ- 
αν τῶ 1.8. ἐν τῷ ῷ ἐξελϑεῖν ---ἡχνισμένα] 

α οὕπι ἰηϊεγπηεά. 82. ἐν τῷ ἐξελϑεῖν με] α με 64, 95, τ44. ΟΔῖ. 
Νῖς. ἐξ οὗ ἐξήλθομεν 5ῖ4ν. Οἴτορ. ἐξ ὥ ἔξηλϑον ἐγὼ δῖαν. Μοῖᾳ. 
φμαπάο ἐρνεάιεῤανπν Μάυϊρ. εἰς ὁδὸν] εἰς τὴν οδὸν 93. Οὐπιρὶ. 

᾿Ἅττη. τ. Αττη: Ἑά. γέγονε} γεγόνασι ΧΙ, ςς, τό, 71, 110,1 ς8, 
243, 24ς, 246. γέγονε--ἡγνισμένα]) Ἰγνίσϑησαν καὶ τὰ παι- 
δία ΑὙπι. τ. Αὔὰ. Ἐὰ. γέγονε τὰ παιδία σάντα ἡγνισμένα Θέοιρ. 
εἰσὶ τὰ παιδάρια. τοάντα ἡγνισμένο, ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἦσαν πάντα τὰ 
τῷ αἴδια ἡ ἡγνισμένα δῖαν, Μοίᾳ. εἰ μέγηπὶ υανα ρμένονμσι ἰαπα νυ. 
'πσάντα τὰ ταιδία] τρανῖα τα πταιδαρια 11, ΧΙ, 64, 715) 110») 123» 134, 
τςϑ8, 236, 243. 244, 24ς-. (ζομηρῖ. ΔΙεχ. (εξ, ΝΙς. τὰ ταιδαρια το, 
Ὁ3. 108. τὰ παιδάρια παντα 247. κα τὰ Οήρεη. Ι. εἶξε. χαὶ αὖ- 
τὴ] και αὐτὴ τοῦ, ᾽123, 144. (αι. Νίς.. καὶ αὐτὴ -διότι) ἡ ἡ μέντοι 

ὁδὸς λαϊκὴ, ὠλλ' ὅμως πιᾶτρ. 243. καὶ αὐτὴ ἡ ὁδὸς ὅς. δὰ ἤπ. 
οοἤ!.7κ ςό, 246. καὶ ετι ἡ βεξηλος ἡ οδος αὐτὴ σήμερον αγιασϑησεται 
δια τὰ σκευὴ με 82. ἢο; οὔπὶ οτι εἰ ῥτὸ τι ἡ, 93, ιοϑ8. εἰ βέδηλος ἫΝ 

ὁδὸς αὕτη, σήμερον ἁγιασϑήσεται διὰ τὼ σκεύη με ὙΠεοάοτεῖ. ΟΩ.. (3, 
ἴη τ Ἀερ. ὅτι ἡ ὁδὺς βέξηλος ἑςὶ καὶ διὰ τοῦτο ἀγιασϑήσεται σήμερον 
διὰ τὰ σκεύη μου Ατπι. τ. ὅτι καὶ ἡ ὁδὸς δὴ βέξηλος ἐςὶ καὶ διὰ τῶτο 
σήμερον ἀγιασϑήσεται ἐν τὸῖς ἔργοις μ8 Αγτῃ. Ἐά. καὶ ἡ ὁδὸς αὕτη 
οὐ καϑάρα ἀλλ᾽ ὡγιασϑήσεται σήμερον διὰ τὰ σκεύη μου ϑ8ῖᾶν. 
Μοῖᾳά. αὐτὴ ἡ ὁδὸς βίθηλος] ευπὶ Ρυπϑο ἱπιειτορατίοπίς ἰεβεπάυπι 
αὐϊεγῖς ἴῃ ἴῸ οὶ]. Τηᾶγρ. 92. ἡ ὁδὸς αὕτη οὐχ, ἀγία ἐςὶν Θεοτρ. ἡ ὁδὸς 

αὕτη οὐ καϑάρα ϑ8ῖαν. Οἴἶγοῦ. βέθδηλος] ποπ ῥγοίαπα ὅϑγγυ. Βαι- Ἠξεῦτ, 
διότι ρταθαλῖε, καὶ 134. ἀγιασϑήσεται) ἡγιασϑητε ΧῚ, ἀγιί- 
ασϑήσεται σήμερον] ΤΥ: 44, τού, 120, 1345247. Οοιηρὶ. Οτΐρ. 1. εἶτ, 

ΝΙ. ᾿Αδιμέλεχ, ὃ ἱερεὺς] ὁ ὃ ἱερεὺς ̓Αδιμέλεχ, Οεογρ. δίαν. Οἴἶτορ. 

ὃ ἱερεὺς} 44) 82. Ατπι. τ. τὰς ὥρτες τῆς τροϑίσεως] ἄρτον προσ- 
ὡπῈ 10, 93» 1οβθ. ἀρτὸον απο τροσωπα Κυρια 82. ἄρτες τροϑέο ἔσεως 
Οοιηρὶ. ἐκ τῆς τροϑέσεως τὰς ἄρτεας Αττῃ. τ. Ατπι. Ἐά. ἔχεῖ οὐκ 
ἣν] ἔχει εκ εἰσὶν 121. 8 Χ ἣν ἔχει ι 8, 341. ΑἸεχ. Ασ. 1. Ασπῇ. Εά, 
Οεοτρ. 8[αν. Οἶγορ. ἐκεῖ οὐκ ἤν---ἄρτοι 29} εκ ἦν κεν ἀρτοι, οτι 
αλλ᾽ ἢ αρτοι 1], 'ςς. οὐκ ἣν ἔχει «ἄρτος, οτι αλλ᾽ ἢ οι αρτοι ΧΙ, 

)4ν. τού, 120; 134) δής. ὥς, ἤἥπε οἱ, τς8. δκ ἣν ἐκ ἄρτος ἰὰν 

ρος αλλ᾽ ἣ οἱ αξτοὶ 19, 82, 93: ΟΌΡΙΡΙ- Ξκ ἦν ἄρτος αλλ᾽ ἢ οι 

αρτοι 44. οὐκ ἦν ἕκεῖ ἄρτους ὅτι ἀλλ᾽ ἣ οἱ ἄρτοι ([ς) 242. οὐκ 
ἣν ἄρτος ἐχεῦῦ ἀλλ᾽ ἢ οἱ ἄρτοι Οτίρεη. 1. οἷξ, ἄρτοι 192] ἀρτος 

ἐτέρος 108. αρτος 1109 144) 1τς8, 236, 244. 247). ΑἸΙά. ΑΙοχ. δος 

Μοίᾳ. ἄρτος τῦαρ ̓ αὐΐῳ ςό, 346. ἄλλος ἄρτος 8ϊαν. Οἰῇτορ. ἄρ- 
τοι, ἀλλ᾽ ἢ] ἀρτος, οτι αλλ᾽ ἢ 64, 92, 243. ὠλλ᾽ ἢ] οτι αλλ᾽ 
ἢ 123) 144, 1ς8, “16, 546. (ΑἸεχ. οὐπη ὅτι ἰπῖεῦ υποο5.} Ο δὶ, ΝΊο, 
ἀλλὰ μόνον δίαν. Μοί. ἀλλ᾽ ἢ ὅτ. δὰ Βα. οοπὶ. 7: 547. 
ἀλλ᾽ ἥ 4ὰ ἄρτοι τοῦ προσώπου] ἀλλὰ μόνον ἄρτοι τοὺ προσώπου 

τοροσφερομένοι Ορογξ. ὅτοι γὰρ ἦσαν μόνοι ἄρτοι τυροσφερομένοι 
8ιαν. Οἷἶγος. ἄρτοι 297 οἱ ἄρτοι ςό, τοϑ, 110, 243. 
πε} τε τροφητα ΤῈ: Ἔ Κύριε 29, 242: οἱ ἀφηρημένοι] οἱ ἀφῃ- 

ρέϑησαν Οεορ. ὃς ἔλαξον διδν. Οἰἶΐτγορ. ἐχ Ὡροσώπα] ἐ ἐνώπιον 

τροσώπε Οεοῖρ. ᾿πρὸ τροσώπε δῖαν. Οἴἶτορ. ἀπὸ τροσώπε δΪ]αν, 

Μοίᾳ. Κυρία] τα Κυριξ 121. τϑ ταρατεϑῆνα!] α τα [1], 64, 
110.) 121) 144. (236. οὖ νάστατ.) (τ. ΝΊς. Βαθεῖ τοῦ ἷπ οδαγδίϊ. τἢ- 

Ὡοῖο ΑἸεχ. τε ἢ παρατεθῆναι ἄζς. δὰ δη. σοι. ] καὶ ὅτος ἔδωχεν αὖ- 

τὰς αὐτῷ ἐν τῇ ταύτῃ ἡμέρῳ δῖαν. Οἰἶτορ. ἄρτον ϑερμὸν} αρτὸς 
ϑερμες 19) τοϑ. Οὐπηρί. αντὰς ϑέμες ξό, 82. ἀρτες ὡμᾶς 93. 
αἴας αρτες 246. ἥ ἡμίρα ] εν ἡμέρα ἢ 82, 93. Οοπιρὶ. 

ΨΙ1, Καὶ ἐκεῖ "ἢ και ἣν ἔχεις οδδ. ἙΚαὶ ἐκεῖ ἤν--τῷ Σαὲλ] 

καὶ ἣν τις ἔχεῖ τῶν δελων Σαδλ 10, 82, 93» τοϑ. Οοπηρὶ. ἐκεῖ ἣν] 

Τν. σεογρ. δἷαν. ἦν ν κ 44. τῶν παιδαρίων] ἐκ τῶν παιδαρίων 

Αστιν. τ. Ατηι. Ε4. ἀπὸ παιδαρίων Οεοτς. δίαν. τῷ Σαδλ] α τα 

44, τού, 134, 158,46. συνεχόμενος} συνεχομενον24ς. συνεχόμε- 

γοέτ κυρ συνεχόμενος ἐπισχεϑὴ ὥρο πρόσωπα Κυριε 243. “ειονῖμε 
“ταί ΝΙεϑανα οογῖνι Τοπαῖαο ὅγτ, ΒΑτ- ΗΓ, συνέχων γέρου ποίμνιον δἷαν, 

2" 
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ΒΑΞΣΙΔΕΙΩΝ Α. ς 

εἰ ἔςιν ἐνταῦϑᾳ ὑπὴ τὴν χεῖρᾷ σου δόρυ ἢ ῥομφαία, ὅτι τὴν ῥομφαίαν μου καὶ τὰ σχεύη οὐχ εἴ. 

ληφᾷᾳ ἐν τῇ χειρί μδ, ὅτι ἣν τὸ ξῆμα τὲ βασιλέως χατὰ φπδδήν. Καὶ εἶπεν ὁ ἱερεὺς, ᾿Ιδὰ ἡ ἔομι» 
φαία Τολιὰϑ τῇ ἀλλοφύλε, ὃν ἐπάταξας ἐν τῇ χοιλάδι Ἠλᾶ' χαὶ αὕτη. ἐγειλημένη ἦν ἐν ἱμα- 
τίῳ". εἰ ταύτην λήψῃ, σεαυτῷ λάξε, ὅτι ἐχ ἔςιν ἑτέρα πάρεξ ταύτης ἐνταῦθα" χαὶ εἶπε Δαυὶδ, 
δὰ οὐχ ἔςιν ὥσπερ αὐτή" δός μοι αὐτήν. Καὶ ἔδωχεν αὐτὴν αὐτῷ" χαὶ ἀνέφη Δαυὶδ, χαὶ ἔφυ- 
γεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐκ προσώπου Σαδλ- χαὶ ἦλθε Δαυὶδ πρὸς ᾿Αγχδς βασιλέα Γέθ. Καὶ τι. 
εἶπον οἱ παῖδες ᾿Αγχᾶς πρὸς αὐτὸν, Οὐχὶ ὅτος. Δαυὶδ ὁ βασιλεὺς τῆς γῆς; ὄχὶ τέτῳ ἐξῆρχον 
αἱ χορεύεσαι, λέγεσαι, ᾿Επάταξε Σαὲλ ἐν χιλιάσιν αὐτῇ, χαὶ Δαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐτῇ. Καὶ 
ἔϑετο Δαυὶδ τὰ ῥήματα ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτῇ, χαὶ ἐφοξήϑη σφόδρα ἀπὸ προσώπου ᾿Αγχδς βασι-. 
λέως Γέϑ. Καὶ ἠλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτῷ ἐνώπιον αὐτᾷ, χαὶ προσεποιήσατο ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

Ὅπιοσ. Νεεσσαρὰν] νεεοσαρα 44. νεεσσαρ (ς6. οἷ. τηᾶτρ. ριγοπϑ- 
Ῥέτον.} 82, 1ο8. (246. ἰπ τηᾶγρ. ρυγοπυρετω.) νεσσαραν ὅ4. (92. ἴῃ 
ΤΏΔΓΡ. γέσαρ.) 123, 1445) 236, 244. Αἴθχκ. (αι. Νῖὶς. νεεσαρᾶ 74. 
γεεσαρ 93. γεεσσαρα τοῦ, 120, 134. νοσερως 247. γεασῶὰρ ΤὨἨοοάο- 
κεῖ. Ὁ, «4. ἴπ τ Κορ. α Οοπηρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. σαραὺ Απῃ. 1. νεσα- 
ῥαὺ Ατπι. Εά. Νεεσσαρὼν ἐνώπιον Κυρίου] τυρετὼ 1 ς8. καὶ 
ὄνομα ὅτε. δὰ ἤπ. “οπι.1 λ 24ς- καὶ ὄνομα αὐτῷ} ονομα αὐτϑ.82. 
ἃ χαὶρ 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Δωὴκ] Δωὶκ Οεοτς. 8ίαν. Μοίᾳ. Ἰδωὶκ 
δίαν. Οἤορ. Δωὴκ ὁ Σύρος] Δωηκ ο Ἰδεμαιος 19, 82, (92. τηλγρ.) 
93; τοϑ. Οοτηρί. ὁ Σύρος} Ασὲρ Απη. τ. Απη. Ἐ4. Θϑοῦζ. νέ- 
μων] ἔνεμε Αττῃ. τ. Ατπν. Ἐά.. νέμων τὸς ἡμιόνες Σαὲλ] ἀὶς ραζξε- 
ῥαὶ κιμῖας δαμί. Ψεῖ. 1,Αῖ. εχ Μ5. Οεχη). ἄρχων ἐκ τῶν νομέων τῷ 
Σαοὺλ, καὶ ἔνεμε τὰς ἡμιόνες τοῦ Σαύλ. Οεοῖρ. ὁ ἄρχων ἐκ τῶν νο- 
ἱέων τῇ Σαοὺλ, καὶ ὅτος ἔνεμε τὰς ἡμιόνες τῇ Σαέλ. ϑίαν. Οἴορ. 
ζῤ ἄρχων ἐκ τῶν νομέων τοὺ Σαοὺλ) γέμων τὰς ἡμιόνες Σαάλ. ϑῖαν, 
Μοίᾳ. ραίοαεβεπιμς ραβογαπε δαμὶ, Ψαϊβ. τας ἡμιόνες] τας ὀνους 
19. Σαΐἕλ] τε Σαδλ 29. ΜΝ 
᾿ΨΠ]|Ι. Καὶ εἶπε--ἐγταῦϑα] ...., εἶδε εἰ ἐςιν ἐνθαῦτα (πε) 24ς. 
ἐτρὸς ᾿Αθιμέλεχ] τῳ Αδιμελεχ, 247. ᾿Αδιμέλεχ!] Αχιμελεχ, (ἰϊτ8 
Τετηροῦ 236.) ΑΙεχ. ἤἬ1δὲ εἰ] α εἰ 445 247. κα δῖος ἴδε ΑΙά. ἠἘ1ϑὲ εἰ 
ἔςικττχεῖρα σα} Κι ὶ οβ σα πιαπερ "παηπι Ἡϊετοῦ, ἬΔὲ εἰ ἔριν ἐν- 
ταῦϑα] εἰ ἦ ἐνταῦϑα ΑἸ. τ. Ατπι. ἙΕ4ά. πὸ τὴν χεῖρά σ8] παρὰ 
σοὶ (εογρ. 8ῖαν. δόρυ ἢ ῥομφαία 7 Ἰαπεέᾳ, εἰ γἰααϊις Ἡϊετοα. καὶ 
ῥομφαία) ἡ μαχαιρα το, 82, 93, τοβ. Οοπῖρὶ. -Ὦ ἴδε ΔΙά. -Ἐ καὶ 
ξζάρος Οεοτς. ῥομφαΐαν μου] μαχαίιραν μοὺ 10. 82, 93; 1ο8. 
Οομρρὶ. καὶ τὰ] μήτε τὰ ϑῖαν. Οὔτορ. σχεύη} σκευὴ με δ 
44» 55) τό, 71, 74, 82) 93, τού, 1οΒ, 119, 120, 121, 123) 134, τς8, 246, 247. (πηρί. ΑΙά4. ΑἸεχ. Οεοτς. 8.αν. ναί μια Ἡϊετοῃ, 
ἐν τῇ χειρί μα] μετ᾽ ἐμῷ Οεοτς. μεϑ' ἑαυτῇ δῖαν. ὅτι ἥν--βασι- 
λέως} οτι τὸ ρήμα τὰ βασιλεως ἦν ΧΙ, ςς, 71, 134, 1ς8, 241, 24ξ. 
ὁτι τὰ ρημαῖα τε βασιλέως ἡν 44, τοῦ. διοτι το ρῆμα τε βασιλεως ἡν 
82, 93. τοϑ. ΟοιρρΙ. ὅτι ἥν--κατὰ σπεδὴν] ὅτι τὸ βῆμα τοῦ βα- 
σιλέως ἐπεῖγε με Ατπι. τ. Αγπι. Εά. ὅτι ἦν τὸ ἔνταλμα τῷ Κυρίᾳ κατὰ 
σπεδήν μοι Θεοῖς. ὅτι τὸ τοῦ βασιλέως ἔνταλμᾳ κατὰ σπεδήν μοι ἦν 
δίαν. δόγσιο ἐπὶ γερὲν μγρεῦαε Ψαΐᾳ, κατὰ σπεδήν] κα]ασπεῦδον 
(Πς) 64, 92, 123) 144, 236, 243. ΑἸεχ. (αἴ. Νίο. ἣν κα]α σπεδὴν 
120. χατασπαεδήν (0) 242. ἐπισπεύδων 247. 

ΙΧ. Καὶ εἶπεν ὁ ἱερεὺς] Κορομάρηχες (αεεγάον, “ἰκὶ! Ἡϊετοη. 
ἱερεὺς] Αξιμελεχ 44. ἡ ῥομφαία} , αὶ ὅό4,1 ς8. Γολιαὰ 9] Γο- λιαδ 244. τοῦ ἀλλοφύλε] -Ἐ τοῦ ἀπεριτμήτε Αττα. τ. Ασα. Ἑά, ὃν ἐπάταξα] ὃν σὺ ἔσφαξας Ατην. τ. Ατπι. ΕΔ. Οεογς. αν. , ἦν 
τῇ κοιλάδι Ἦλα] λ 247. ἐπ υαἱίε ᾿ογεδίπίἀὶ Ἡϊετοη. Ψυὶρ. ἮλΩΑ] τῆς ὄρυος τᾶγρ. τοῦ. Ἡλά 144. (τι. Νὶς. Ἠλὰὼ (μγαγρ. τοῦ τερε- δίν98) 242. ἸἾαξίς Οεογρ. α δίαν. Οἴτορ. καὶ αὕτη---ἰματίῳ] εἰ ἀϊς ἱπυοίπέπις ἐβ ποβίπιεπίο ροβῇ ερφρὰ Ἡϊΐεῖοι. καὶ αὕτη ἐνειλη- μένη ἐὶν ἐν ἱματίῳ μετὰ ἐφὼδ (γεὶρίᾳ ἔνδυμα ἱερατικὸν) Αὐτῃ. τ. Αττῃ. Ἐά. πα βομφαία, ἐν ἱματίῳ ἐνειλημένη ἐςὶν μετὰ εὐπὲτ Οεογρ. καὶ ΦὐΤῊ ἐν ἱμώτιω ἐνειλημένη ἵησι μετὰ τὴν ἀγίαν τράπεζαν αν. Οἴἶτος. καὶ αὑτη ἐνειλημένη ἦν ἐν ἱματίῳ μετὰ ἐφὲδ 8ϊαν. Μοίᾳ. 
καὶ αὕτη ἐνειλημένη ἣν] χαὶ αὐτη ἐνειλημμενη 64. και αὐτῇ ἐνεὶ λημεγῃ 

344- Ἔεἐνειλημένη] εἰλημμενη 11], εἱλημένη γ4. ἐνειλημένη ἦν ἐν ἱματίῳ] εν ἐμιαῖιω ἐνειλημενη ΧΙ, ςό, τ2ο, 1347 158, 243, 246. ηλη- 
μένη ἐν ἱμώτιω ὀπίσω τῆς εἰπωμιδὸς 10. ἤς, πἰῆ ἕματιω, εἰ εἐπωώμιδος, 
93- Ἐν ἡμάγιω ἐνειλημμενη 447 71) τού, 24ς. ἐνειλημίενὴ εν ἐμαήιοις 
55: δλημμεγη ἐν ἐμώτιῳ οπίισω τὴς ἐπωμιδὸς 85, ἔς, πἰῇ εἰλημενη, 1ο8, ἔς, πἰᾷ ἐνειλυμένη, ΟΟπιρΡ]. κἢν 92, 110) 121) 123) 144, 242. 
ΑΙά. (δῖ. Νίο. ὠλημένη ἦν ἱματίῳ οπισω τῆς ἐπωμίδος 247). εἰλυ- 

τς (ἢς ἴπ 1644.) Αγην. τ. Αττῃ. Εά. Οεογρ. δἷαν. 

μένη ἣν ἐν ἱματίῳ ὀπίσω τῆς ἐπωμίδος ΑἸεχ. 4 ἐανοίωμεκε ραϊίίᾳ ο 
Ἐρλοά Ψαυϊρ. εἰ ταύτην---ὅτι οὐκ ἔριν] εἰ ταὺυτὴν ληψη ἐαντω, λαᾷε 
δὴ αὐΐην, οτι εκ ἐσιν 82. εἰ ταύτ. ληψ. σεαντ. λάβε] εἰ ταύτην λρί- 
δῃ μετὰ σοῦ λάξε Αττη. τ. Απη. Εά. εἰ ἐεὶν εἰς χρείαν λάξε ἑαυτῷ 
Οεοτς. καὶ ταύτην λάξε εἰ σοὶ ἐςὶν χρείαν ϑῖαν. Οἴἶτορ. εἰ ταύτην 
βέλῃ λαβεῖν, λάξε ἑαυτῷ 8[ν. Μοίί. λήψη, σεαυτῷ] ληψεις εαυΐῳ 
247. λάξε] λαδε δὴ αὐΐην 93, τοϑ. Οομρρι. παράλαβε ΑἹά. 
ὅτι οὐκ] λα οτι ὅ64. ὅτι οὐκ---ἰνταῦϑα} ,, οὐπὶ ἱπιοιτηεά, 44. οτι 
τ ἔριν ἐγταυϑα τσαρεξ ταυτῆς 24;ς. Ατηη. τ. Ατπι. 4. ὅτι οὐκ ἔγιν 
ἐνταῦθα ἑτέρα πιαρεξ ταύτης Θεοῖᾳ. οὐ γὰρ ἴξιν ἑτέρα ἐνταῦϑα τοά- 
ρεξ ταύτης δίαν.. ἔριν ἑτέρα] α ἐτερῶ93. τοᾶρεξ ταύτης] παρεξ 
αὐῇης 64, 85, 93, 1οϑ, 121, 123, 1449 247. Οομρ!. ΔΑΙά. α (μδδρὲ ἴῃ 
ταλῦρ. παρε της) 236. ταρεξ τῆς (αι. Νῖς. ἐνταῦθα] ὧδε 82, 
93» 106, τοϑ. ΟοτηρΙ. Ἰδὲ 25]. 44,82. 93, τοβ. Οομηρί. στ. σ᾿ 
Ασηὶ. Ἐά. Ἰδὲ, οὐκ ἔριν ὥσπερ αὐτή] εἰ οὐκ ἔριν ἑτέρα εοτρ. ὅτε 
οὐκ ἔσιν ἑτέρα πλεῖον 8ϊν. Οἴἶτορ. ὥσπερ αὐτή] ὥσπερ αὕτη 44ῳ 
74) τού, 1445 236, 244. 247). Οὐπρὶ. (δι. Νίο. δός μοι αὐτήν] 
α 71. δὸς αὐτὴν ἐμοί Οεοζρ. 

Χ. αὐτὴν αὐτῷ] αὐτῳ ταὐΐην γι. Ὑτ. Αττη. τ. Ασπι. Ἐά, καὶ 
ἀνέςη] καὶ ἀνεθη 44. καὶ ἀνέςη Δαυὶδ] -Ε ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρι 
Οεογρ. καὶ ἀναγὰς Δαυὶδ ἐν τῇ ἐκείνη ἡμέρᾳ ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ 
ἔφυγεν] α καὶ δῖαν. Οἷἶτορ. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ] ἐν τη ἡμέρα ταὺτη 
74. λα ἐν 134. κἍὄ Βῖς Οδοῖρ. 8ϊ᾽αν. Οὗτορ. ἐκ τοροσώπον] ἀπο 
Ὡροσωπξ 29. ΑἸά. Οδογρ. δῖαν. ἦλϑε] ἀπηλϑε 82, 93, τοϑ. 
Οοἴηρ!. δΔαυὶδ.29] α 44. 71. ᾿Αγχϑς] Ακχας (Βς ᾿πῆα) 93, 
1ο8. Αχας (ῆς ροίει) 24). ᾿Αχχὶς (ῆς ἰηῆα) Οοαιρὶ. ᾿Ανχᾶς 

ΓΙ] Αγεϑ 84. 
ὌΧΙ. Καὶ εἶπον] καὶ εἰπαν 11, ΧΙ, 64, 745) τοῦ, 121, 123, 134, 
144, 436, 243, 2445).24ς, 246. ΑἸεχ. (δε. Νίο. εἶπον γὼρ Βαῇ]. Μ. 
τοι. ἰ. Ὁ: 142. ᾿Αγχθς] Ακχες (ῇς ἱπῆ8) 84. αὐτου τς8. 
τρὸς αὐτὸν} τρὸς ἑαντὰς ΒαΙ]. Μ. Ἰος. οἱξ, Οὐχὶ 15] εχ, 82. 
Β4Π]. Μ. ἰος. δὲ: Οὐχὶ ὅτος] δχ! αὐτος εξὶ 44,74) τοῦ, 120, 134. 
εχ ὅτος εςι ον τδδε τοι Ἔ ἐξ Ασα. τ. Ασῃ. Εα. Θεοῦ. Νίοκπε 
ὑβε φῇ Αὐρ. Δαυὶδ ὁ βασιλεὺς τῆς γης] ο βασιλεὺς τῆς γῆς Δαυιδ 82. 
Ῥαυϊά Αὐρ. ὁ βασιλεὺς] αο ὅς, τ44. Αττῃ, τ. Αστιν. Ἐά, Θθοτρ. ὁ 
ὧν βασιλεὺς δῖαν. Οἰἶγος τῆς γῆς ] ἐν Τῇ Υ Οεοτρ. ἐν τῇ ἑαυτῶ 
γὴ δῖαν. Οἴτορ. ἐχὶ φότῳ] ἐχὶ τᾶτο (ς) τού. ὅχ! ὅτω 24ς. 
ἐχὶ τότῳ---λέγουσαι] ἔχ! ἕγτω εξηλόον εἰς ἀπανΐησιν αἱ χορενεσαι, 
και ἐξηρχον λεγδσαι 19.) 82).93» 108. επμὶ εἄογμσι ὑἤεκέταπε »μλίσγοι 
7) αεἰδ, αἰϊσονιίεε Αὐυρ. τοῖν ῳ] τατον 246. ἐξῆρχον] ἐξηρχοντο 
44. 74, τού, τ20, 1345 1ς8. (οη)Ρ}: Αἰά. πρχον 247. Αἰεχ. -Ἐ ἐναν- 
τίον δῖαν. Οἰἶτορ. ἐξῆλθον αν ΑΙ οίᾳ. αἱ χορεύεσαι, λέγεσαι] 
ἐν χορῷ λέγεσαι Βαϊ. Μ. 1. εἷε.ὶ αἱ γυναῖκες χορεύεσαι λέγεσαι Οεοτρ. 8[αν. Οἴτορ. ἔς, οὑπὶ αἱ ἡγυναῖκες ἰμῖεῖ πῃ 008, ϑαν, Μοίᾳ. 
χρρεύεσαι) χορευτριᾶι 71. Ἐπάταξε Σαοὺλ ἃς: δῇ ἔπ. ορη1.} 
ἐπάταξε Δαξὶδ ἐν μυριώσιν αὐτῷ, καὶ Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτῷ; ΒΔΠῚ. 
Μ.]. εἶς. δαμὶ 2εγον ἐπὶ νελμδες, εἰ θαυϊά ἐπ “επὲς πεἰἐέδεις ἢ Αὐᾳ. 
ἐπάταξε Σαυὲλ χιλιάδας καὶ. Δαυϊδμυριάδας Ατηι. 1. Ἄπα, Ἐά. 
Ῥεγομζῖε δϑαμὶ νεῖ, εἰ Ταυὶά ἀἄρεόπι ." γυὶς. αὐτῇ ΒΪ5] αὐτῷ 
(ἄς ἴῃ ςοπι. ἴε4.) ΑἸεχ. τς ι 

ΧΙ, ἔϑετο] εϑηχε 247. Αἴδχ. Ἅετο Δαυὶδ] ΤΥ. ςό, 246. 
τὰ ῥήμαϊα] -- ταυτα 82, 93, τοϑ. Οο ΡΪ. σαν. Μοίᾳ. -Ἑ αὖτὰ 
148. τὸ ῥῆμα τῶᾶτο Θεοτρ. τὴν φωνὴν ταϑ τὴν δῖαν. Οἷἶτορ. σφό. 
δρα] , 247. ) ἀπὸ τροσ. ᾿Αγχ. βασιλ. ΓΕ] α 44. τὸν ᾿Ανχς 
βασιλέα Γίϑ 5ἴαν. Οἰἴἶτορ. τροσώπ] Ἐκ ως ἐν 
λίως ΓΘ] ᾿Αχᾷς βασιλίως Ἰέϑ Οφοτρ. 
᾿ΧΠΙ. ἡλλοί, τὸ πρόσ. αὐτῇ] πιμίαυὶε »ὄγέπε ἐὐως 5γγ. Βατ- ἩΌγ. 

ΚΕΦ, Χχὶ. 
χα ὅγομρα αὐτῷ Δῳωὴκ ὁ Σύρος νέμων τὰς ἡμιόνῃς Σαόλ. Καὶ εἶχε Δαυὶὰ φῳρὸς ᾿Αδιμέλεχ, Ἰδὲ 8. 

ῷ. 

10. 

12. 

13. 

τ. Ὥα 1 .....ὦ 



πα παπανιν ιν τν τοις Ἔν 

ΚΕΦ. ΧΧΙ. ἜΣ: - αἰ ἃς δ: . 

ἐχείνῃ, χαὶ ἐτυμπάνιζεν ἐξὶ ταῖς ϑύραις τῆς πόλεως, χαὶ “«ἀρεφέρετο ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῷ, χαὶ 
14. 

15. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΙΙ. 

ΓΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

΄ 

9 ἡ Ν ΄ ἰῶν ,΄ ρῸ Ὰ'. 9 “6 

ἔπιπ]εν ἐπὶ τὰς ϑύρας τῆς πύλης, χαὶ τὰ σίελα αὐτῷ χατέῤῥει ἐπὶ τὸν πσώγωνα αὖτ, Καὶ εἷ- 
9 9 Ἧ Ἂν ρ ΕῚ ΕἼ ““ἷ“τις:-΄ὡὦῳὟἍο, 9 

σεν ᾿Αγχϑς πρὸς τὸς πσαῖδας αὐτᾶ, ᾿Ιδὰ ἴδετε ἄγδρα ἐπίληπ]ον, ἱνατί εἰσηγάγετε αὐτὸν πρὸς 
΄ . 9 μ" ἣ “΄ 2 ιν Ψ 3 

μέ; Μὴ ἐλατίδμαι ἐπιλήπ]ων ἐγὼ, ὅτι εἰσαγηόχατε αὐτὸν ἐπιληπ]εύεσϑαι πρὸς μέ; ὅτος οὐχ 
9 ΄ 3 35 7 

εἰσελευσέται εἰς οἰχίαν. 

ΚΑΙ ἀπῆλθεν ἐχεῖϑεν Δαυὶδ, χαὶ διεσώϑη, ἰ[χαὶ ἔρχεται εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ᾿Οδολλάμ' χαὶ 
ἀχέεσιν οἱ ἀδελφοὶ αὖτ, χαὶ ὁ οἶχος τῇ “πατρὸς αὐτδ, χαὶ καταξαΐίνεσιν πρὸς αὐτὸν ἐχεῖ. Καὶ 

συνήγοντο πρὸς αὐτὸν πᾶς ἐν ἀνάγχη, καὶ πᾶς ὑπόχρεως, καὶ πτᾶς κατώδυνος ψυχῆ, χαὶ ἦν 
ἐπ᾿ αὐτῶν ἡγόμενος, χαὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ ὡς τετραχόσιοι ἄνδρες. Καὶ ἀπῆλϑεν Δαυὶδ ἐχεῖϑεν 

εἰς Μασσηφαν τῆς Μωᾶξ, χαὶ εἶπε πτρὸς βασιλέα Μωᾶδδ, Γινέσϑωσαν δὴ ὃ “πατήρ μου χαὶ ἡ 

τὸ πρόσωπον αὐτΒ]} τὸν τρόπον αὐτῷ Αἴεκ, τὸ τρόσ. αὖτ. ἐνώπ. αὖ- 
τοῦ) ἐνώπιον αὐτὰ τὸ τρόσωπον αὐτῷ Ατη). 1. Αγη]. ΕΔ. ἐγώπιον] 
ἐνανΐιον 121. ἐνώπιον αὐτῷ} ἐενωπιον αὐΐων 195 829 93, το8. (ὐοπιρὶ. 

λ 44) ξ5, 247. (αἵ. Νίς. οογασι ἱρής Αὺρ. - ἐπ᾽ ἐκσάσεως ϑῖαν, 
Οἰἶτος. καὶ προσεποιήσαἿο} -ἰ- Δαυιδ ΧΙ. εἰ αβεᾶῶαδαι Αὐτῷ, 

χαὶ τροσεποιήσα]ο--τῆς τοόλεως} κα οὑπὶ ἰητετηηθά. Οὐρὶ. καὶ 
ἐτυμπανιζεν---σὔὐλεως] εἰ ῥεγεμβδὲ (φωαγαυ!) αὐ ρογέαπε εἰοϊ α!ὶς ὅδ γγτ. 

Βαι-Ηεῦγ. αὶ Ασῃ. 1. Αππῇ. Εἀ. σθοῦρ. ϑῖδν. Μοῖᾳ. καὶ ἔτυπἼεν ἐν 
ταῖς ϑύραις τῆς πόλεως ὡς ἐν τυμπάνῳ δῖαν. Οἴιορ. ἐτυμπανιζεν] 

τόροσεχρδὲν 242. ἐτυμπανιζεν---τὰ σίελα} ετυμπανιζεν ἐπι τας 
ϑυρας τῆς σολεως, και τὰ σιελα (ἴῃ πιᾶγρ. καὶ ταρεφερετὸ εν ταις 
χερσιν αὐΐκ, καὶ ἐπιπῆεν ἐπι ταῖς ϑυραις τῆς πολεως) 121. ἐτυμπά- 
γιζεν--σώγωνα αὐτς] ᾿γνιβαπίχαδαὶ σα οὔία εἰοἰμαιίε, εἰ ξενεόαιμγ ἐκ 

χισηϊδης {μἶξη εὐ ργοοάεόαί αὐ οὔία βογίᾳ, εἰ (αλίοας ἀδεμγτεόαη! (ΕΓ 
δαγόσπι εἶκε. Αυρ. καὶ ταρεφ. ἐν τ. χερσ. αὐτῷ] α 44. Ατπι. 1- 
Ἄττιν. ΕἘά. τυαρεφέρετο!] εψοφε πιᾶγξ. τοῦ. χερσὶν αὐτῷ] χερσιν 
αὐτε τς8. Αἴεχ. ᾿ ἔπιπ]εν] ἐπεπιπῆε 29. 44) τοῦ, 119, 120, 134» 
158, 244. ἔπιμπἧεν (Πς) 93. ετυπῆεν 447. ἐπὶ τὰς ϑύρας] επὶ 
ταὶς ϑυραις ΧΙ, το, 29, 445 ξ2, 645 82, 92, 93. τού, τοβ, 110, 120, 
123.) 134) 144, 216, 243. 246. Οομρὶ. Αἰά. (αι. Νῖς. τῆς τῦ- 
λης] τῆς πολεως 10, 449 ς2,) 64, 82. 929 935 1τοϑ, 144) 216, ,“4ς. ΑἸά. 

(δι. Νίο. τῆς αὐλῆς 71. καὶ τὰ σίελα αὐτῷ κατέῤῥει] και κατερ- 
ρέε τα σιελα αὐς 247. ΑἸΙεχ. ἅπτῃ. τ. Αππ. Ἑά. τὰ σίελα)] τα 
σιαλα 64, 82, 93. λ τῷ 74:- σίελα αὐτῷ ,.. αὐἷα γι. Οεογρ. 
κατέῤῥει] καΐερεε 111. κατερρὴ 93. 

Ο ΧΙΥ. τοααῖδας αὐτῷ] ταιδας αὐτῷ 1 ς8. Αἴεχ. 

1:8. ἴδετε] ιδεται 93. εἰδετε το. (αἴ, Νίς. ιδὲ τῶι. ὧδε ἴδετε 

Ωεοῖρ. ἄνδρα] τὸν ανδρα τς8. δΒιαδεῖ ἴν οΠδγαϑε, πλίπούε ΑἸεχ. 
ἑνατί )} καὶ ἵινατι 93) 108, 123, 446. Οομρὶ. ἱνατί ὅζε. δὰ ἔῃ. 

φου}.} φιίά ἀπο ταϊλὲ αἀὐάκχιβίς ἡβαπι ἢ Αὰὺρ. εἰσηγάγετε) ειἰσα- 
γηοχᾶτε ςς. εἰσαγαγετε 144. ΑΙά. ἡσηγάγετε (Π0) 242. εἰσ- 
πγάγετε αὐτὸν] Τί. δἷαν. 

ΧΝν. Μὴ ἐλατίδμαι) α μη 11, 24... ἢ ἐλατίεμαι ΧΙ, 29, 44) κα Κ᾽» 
21) 74) τοῦ, σιθ, 120, 1219 1349 158, 244. 24ς. ΑΙοεχ. ἢ τροσδὲ- 

ὁμᾶι 19, 93- (τοϑ. πιᾶγρ. υὐ Εἀ4.) Οοπρὶ. ἡ (ἢς) τροσϑδεομαι 82. 
τελατγεμαι (ἴπ πηᾶτρ. δέομαι) 243. Μὴ ἐλατίχμαι ἐπιλήπΊων ἐγὼ] 
ἢ ἐπιλήμπων (ἢς) ἐλατίξμαι ἐγὼ ςό. ἢ ἐπιλήτων ἐλατ]εμένε ἐγὼ (ς) 
246. «Νικφιίά ἀττορείείαπε ἐρὸ ορεῖς ἀαόεο ἢ Αὐξ. μὴ ἐλάτ]ων τι ὦ ἐγὼ 

ἐπιληψίαις Απῇ. 1. Απῃ. Εή. ἥ οὐκ ἐλατίουμαι ἐγὼ ἐπιλήπἼων νήρ 

Θεοῦ. ἦ οὐκ εἶχον ἐγὼ τοιοῦτον ἄνδρα ϑἷΑαν. Οὗτος. ἥ οὐκ ἐλατ]ου- 
μαι ἐγὼ ἐπιληψίαις δῖαν. Μοίᾳ. ἀπ ἀξίωπε ποδὶ: δανίοῖ Ψυὶρ. 
τοῦμα!] ἐλατγεμαι (πηεηάοίε, υἱὲ {ρε) 64. ἐπιλήκἼων ] επτιληπῖον 

.91. ὅτι εἰσαγηόχαε] τίνος χάριν εἰσαγηόχατε δῖαν. Οἴἶτορ. 
εἰσαγηόχαῖε] εἰσενέγκατε (ἢς) 19. Οοπηρί. εἰσηγειοχαῖε 29, 144. 
“ισαγιοχαῖΐε (ἔς τηεπάοίε) 64) 121. εἰσαγηωχᾶτε 74. εἰσηγαάγετε 

Ἰδὲ Ἰδετεῖ κιδὰ 

ἐλατ- 

᾿.8Δ. ΑΙά. εἰσηνεγκαῖε 935) 108. εἰσαγειοχατε 134. εἰσαγχαχατε 
(αἱ νἱἀεῖιγ) «26.Ἡὀῥ. ἐπιληπ]εύεσϑα!ι] ἐπιληπίεσθαι τ9, τοΒ. Οοηιρ!. 
ἐπιλημπήεύεσϑα (πο) 93. επιληπήευεσϑε το6. ἐπὶ ληπΊέεσθ (ῆς, εὐπι 
υ ἴαρτα ἔπ.) 245. επιλημπήευεσϑαι 24ς. ἵνα ἐπιληπΊεύηται Οεοτρ. 
ϑίαν. ἐπιληπῖ. πρὸς μέ] προς με ἐπιλημπἼευεσϑαι ς6. προς με 
ἐπιληπίευεσθαι Ω46. ρὸς μέ] ἐπ᾿ ἐμε τ9, 82, 93) τοϑ. Οοπιρὶ. ἐνώ- 
πιόν μα Απῇ. 1. Ατηι. ἘΔ. Οοοῖρ. δῖαν. ὅτος οὐκ] εἰ τως 82, 92. 
εἰ ὅτως (ἢς) τ2ο. ἢ ὅτος τς8, 24ς. εἰ ὅτος οὐκ ΑἸά, ἀϊεοίπε ΜΡ. 
ὅτος οὐκ εἰσελεύσεται) εἰ ὅτος εἰσελευσεται ΧΙ, 10) 29, ξ2) ξ 5. ξύ. 

4, 71, 74,93» τού, τοϑ, 110, 123, 1345) 144) 236, 242, 443, 244. 
246. Οοτρὶ. ΟἾτ. ΝΙς. πυπφείάπαπε ἐιίγαίεγως τ Αυφ. ὅτ. οὐχ 
ἀφελ, εἰς οἰκ.) κ 44. μὲ εἰσελεύσεται ὅτος εἰν οἰκίων Αἴτὰ. 1. Αγῖπ. 

ἘΔ. εἰ ἅὅτως οὐκ εἰσελεύσηται εἰς οἰκίαν μου δῖαν. Οἴἶτοξ. {αδείε ἐ- 
ἐμγε ργοομὶ, μὲ ἀπιρίϊμ: ποθ ἱπργεαί αν ἐπ ον πέαηι. ΒΙΌ]. Βοδεπι. 

ἹΜεϊαμιτῖοιῖ. εἰς οἰκίαν] εἰς οἰκειαν τό, 24. εἰς τὴν οἰκιαν με 85, 
93. 1ο8. Οοπιρὶ. ες οἰκίαν με 153. ΑΙεχ. Οεοτγῥ. διαν. Μοίᾳ. ἐπ 
ἄρρεν πιεᾶσι ἦ Αὐρ. Νυϊρ. 

Ι. Καὶ ὠπῆλϑεν) καὶ ἀπηλλάγη Αἴεχ. κα καὶ Αὐτη. τ. Αγῃ. Ἐά, 
«Ἀδίϊε ἐγρο  ῖσ, Καὶ ὠπῆλϑεν---διεσώϑη] απηλϑὲε Δανιδ καὶ διε- 
σώϑη] ἀπηλϑὲε Δαυιδ καὶ διεσωϑὴ εἐκειϑὲν 44. ἔς, ῥγρτηο χαὶ, τ βι 
ἐχεῖϑεν Δαυὶδ] Τα. 82, 93. 1οϑ. Οοπιρί. Αἷεχ. Οεογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. 
Ῥαυϊά ἱπάε Ψυϊσ. Δαυὶδ, καὶ διεσώϑη] καὶ διεσωϑη Δαυιδ τό6. 
καὶ διεσωθη] καὶ ἐσῳϑὴ τό, 244. 246. καὶ διεσώϑη καὶ ἔρχεται} 
καὶ ἐρχεῖαι καὶ διεσωθὴ 247. ΑΙεχ. καὶ ἦλθε διεσώϑη Ατ. τ. αἰ ἶχις 
οπΊπεβ. Αγπι. Ἐὰά. καὶ ἔρχεται] καὶ ἦλϑεν Θεογρς. δῖδν. εἰς τὸ 
σπήλαιον] α (μαθεῖ ἴῃ πιᾶτγρ.)} Ατπι. ΕΔ, α τὸ Οοὐά, τς. ϑεγρὶ:- τὸ 
Ὀδολλάμ) τὸ Οδολαμ 44. 74» 939 158. ΑΙεχ. “τὸ Οδολαν 71. κα τὸ 
119, 247. 8[αν. Μοίᾳ. τὸ Οϑωλαμ 242. τὸ Οδδολααμ 24ς. Ὀδὸ- 
λόμ Ατπ. 1. Αγπι. Εά. τῇ Ὀδολόμ Οοὐά. τς. δεῦρ, ὈὈδολάμν 
Θεοῖς. Ἰαδαλαμ, 8αν. Οἷἶτορ. καὶ ἀκάεσιν] καὶ ἡκασαν 19. καὶ 
ἥκδον Αστῃ. τ. Δ. Εἀ, ΘΟ ογρ. καὶ ὠκόοντες 8ῖδν. οἱ ὠδελφοὶ] οι 

ἀλλοφυλοι γ4. καὶ ὁ οἶκος] και πας ὁ οἰκὸς 82, 93, τοϑ, (πιατρ. 243.) 
447. Οὐμρὶ. ΑἸεχ. καὶ τᾶς οἶχος Ατηγ. τ. Αγπ). Εά. τῇ πατρὸς 
αὐτῷ}α τὰ Ατπι, σ᾿. Ατη. 4. καὶ καταξαίνεσιν] καὶ κατέδαινον 
Ατῆι. 1. Ασην. Ἐά. κατέδαινον Οεοτρ. ϑίαν. 

11. Καὶ συνήγοντο] καὶ συνηϑροιζοντο 19, 82, τοΒ. καὶ συνηϑ- 
ροίξωντο (ς) 93. καὶ συναϑροιζοντο τ 8. συνήγοντο] συνήγοντε 
([ς) 242. τυρὸς αὐτὸν} μετ᾽ αὐτῇ Θεοῦ. πᾶς ἐν ἀνάγκῃ] 
“πάντες ἐν ἀνάγκαις συνεχόμενοι Αἴτῃ. 1. Ατπι. Ἐά, πάντες οἷ ἐν 

ἀνάγκη Οεογρ. τάντες ὄντες ἐν ἀνάγκαις δ8ϊαν, Οἷἶτορ. ἐν ἀναγ- 
κῇ] ἐν αγαγκῃ ὧν 44. 745 (93. οὐηλ ἂν 'π αναγκή ἔργα [1π.}) τοῦ, τοϑ, 
120, 144. Οοἴηρί. ὁ ἐν αναγκη ὧν 82. ΡΓρΠΥΝΙ. ὁ 92, 123» 158, 
236. Ολι. Νίς. καὶ τᾶς ὑπόχρεως---ψυχῇ] καὶ πάντες ὑπόχρεω, 
καὶ πάντες καϊώδυνοι ψυχαῖς Αἰτη. τ. Αττ. Ἐά, Θεοῦρ. καὶ πᾶντες ἐν 
κακῷ. καὶ πάντες οἱ ἐν μερίμναις ϑῖαν. Οἷἶτος. καὶ τᾶς ὑπόχρεως] 
μδθεῖ ἴῃ ομιαγαέξ. πηΐπογε ΑἸεχΌ καὶ πᾶς ὑπόχρ. καὶ πᾶς κατώδ.] εχ- 

οἰαϊῆε νἱἀεπίιν. 242. πᾶς ὑπόχρεως] πας ὁ υποχρεὼς 123, 158, 216. 
(δι. Νίς. καὶ τᾶς κατώδυνος] μαθεῖ ττᾶς ἱπ ομαγαξξ. τηΐπογε ΑἸοχ. 
κατώδυνος] ἄϑλιος δῖᾶν. Μοῖᾷ. ψυχῇ] ἐπι Ψυχὴ ςς. τὴ ψυχῃ 
123. ΑΙεχ. ἐπ᾿ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐον 44. 121. ΑΙά, αὐτοῖς Αγηι. 1. 
Αγαι. Ἐά, ϑ,αν. καὶ ἦσαν] καὶ ἐγενοντὸ το, 82, 93) 1ο8. (ὐοπιρῖ. 
μετ᾽ αὐτῷ] μετ᾽ ἀντ 24ς. , ὡς τετρακόσιοι] ὡσες τετράχοσιοι 82, 
93. 1ο8, 247. Οοπηρί. τετρακόσιοι ἄνδρες] ΤΥ. Ατπῃ. 1. Ατηῃ. Ἐά. 

ΠΠ1. Δαυΐδ] κα 82, 93» τοϑ. Οοιηρ. δΔαυὶδ' ἐκεῖϑεν] ΤΥ. ΧΙ, 
ξς, τό, τού, 120, 134, 1.8, 24ς, 247. Ατηϊ. 1. ΑΥπι. Εά. α 44. 

ἐχεῖ Δανιὸ λ46.5. Μασσηφαϑ) Μασηφα ΠΙ, 92. Μασσηφὰ 44, 
6, 64, 71, 82, 92,9 108, 110, 123ν 1449 242. ΟΡ]. Αἰεχ. (δὲ, Νῖς. 
Μασηφαϑ τις8. σκοπιαν Γηᾶγρ. 243. Μασσιφὰ 246. Μασσὴφ ΑἸά. 
Μασηπᾶὰϑ Ατπι. 1. Αττη. Εά. Μασὰπ Θεοῦ. Μασηϑαὰϑ ϑιᾶν. 
Οἴἶτος. τῆς Μωδ6] τὴν Μωαβ 242. καὶ εἶπε] - Δαυὶδ' δίαν. 
Οὔἶτορ. καὶ εἶπε πρὸς βασιλέα Μωὰδ]., ς2, 236. καὶ λέγει τῷ 
βασιλεῖ τῆς Μωὰξ Ατηι. τ. Ατπι. Εά. εἶπε πρὸς βασιλέα] εἰπε 
Δαυιδ προς τὸν βασιλεα 82, 93, τοῦ. (ὐοπιρὶ. εἰπε προς αὐἶον βα- 
σιλεὺς 446.5ὉἩο πρὸς βασιλέχ) προς τον βάσιλεα 144. Γινέσϑω- 
σαν δὴ] α δὴ τό, 24ς, 446. Οοὐά. 8. δειρί!. γενεσθωσαν δὴ 247. 
γινέσϑω Αττη. Ἑά. 5ϊαν. Οἴἶτοξ. γινέσϑωσαν νῦν Οεοτρ. 5ϊν. Μοίᾳ. 
ὁ πατήρ μου, καὶ ἡ μήτηρ μου] ο πατηρ σου καὶ χα! ἢ μητηρ δου 
246. οπιῖες. ατιῖςυῖοα Οοά 4, 8. ϑετγὶ. μα ὃ πατὴρ καὶ ἡ μήἥτηρ μα 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΔΑ. 

μήτηρ με παρὰ σοὶ, ἕως ὅτε γνῶ τί ποιήσει μοι ὁ Θεύς. 
ΚΕΦ. ΧΙ, 

Καὶ πιαρεχάλεσε τὸ πρόσωπον τοῦ 4. 

βασιλέως Μωὰξ, καὶ χατῴχδν μετ᾽ αὐτᾷ “πάσας τὰς ἡμέρας, ὄντος τοῦ Δαυὶδ ἐν τῇ περιοχῇ. 

Καὶ εἶπε Γὰδ ὁ προφήτης πρὸς Δαυὶδ Μὴ χάϑε ἐν τῇ περιοχῇ" προρεύ, καὶ ἥξεις εἰς γῆν ς. 

᾿Ιόδα" χαὶ ἐπορεύδη Δαυὶδ' χαὶ ἦλϑε χαὶ ἐχάϑισεν ἐν πόλει Σαρίχ. Καὶ ἤχεσε Σαδλ, ὅτι ἔγνως 6 

ςαι Δαυὶδ, χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτϑ' χαὶ Σαδλ ἐχάϑητο ἐν τῷ βενῷ ὑπὸ τὴν ἄραραν τὴν ἐν 

Ῥαμᾷ, χαὶ τὸ ταν ἐν τῇ χειρὶ αὐτᾶ, χαὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῷ Πα Ξ ΉΚΕ σὰν αὐτῷ. Καὶ 

εἶπε Σαδλ πρὸς τὃς Ἢ αὐτϑ τοὺς παρεςηκῦτας αὐτῷ, ᾿Αχόσατε, δὴ υἱοὶ Βενιαμίν, εἰ ἀλη- 

ϑὸῶς πᾶσιν ὑμῖν θυ δεν ὃ υἱὸς Ἰεσσαὶ ἄγρδς χαὶ ἀμπελώνας, χαὶ πσάντας ὑμᾶς τάξει ἑ ἑκατοντάρ- 

χἕς χαὶ χιλιάρχες, Οτι σύγχεισθε «ἄντες ὑμεῖς ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ οὐχ ἕςιν ὁ ἀποκαλύπηων τὸ ὠτίον 
“ Ἀ ε΄ ΄ " ερ 5 Ν ν 2. Ἅ “ ΝΣ ὦ. 

μου, ἐν τῷ διαϑέσϑαι τὸν υἱόν μου δια ϑήχην μετὰ τῇ υἱξ ᾿Ιεσσαὶ, χαὶ οὐχ ἔς! πσονῶν περὶ ἐμοῦ 

ἐξ ὑμῶν, χαὶ ἀποχαλύπ]ων τὸ ὠτίον μου, ὅτι ἐπήγειρεν ὁ υἱός μου τὸν δδλον μου ἐπ᾽ ἐμὲ εἰς ἐχ- 

ρὸν, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. Καὶ ἀποχρίνεται Δωὴχ ὁ Σύρος ὁ χαϑεςηχὼς ἐπὶ τᾶς ἡμιόνες Σαοὺλ, 

χαὶ εἶπεν, Ἑώρακα τὸν υἱὸν Ἰεσσαὶ πταραγινόμενον εἰς Νομδᾷ πρὸς ᾿Αδιμέλεχ, υἱὸν ᾿Αχιτῶξ τὸν 

δίαν. Οἴγοσ. καὶ ἡ μήτηρ μ8] δἀὐάϊειν ἰπ τηᾶγρ. 80 4]. τὰ. {δαυϊογῖ. 
244. με 347. παρὰ σοὶ] μέια σε το, 82, 939 108. Θέεοτς. 
Ἔ ἐνταῦϑα ὅ51αν. Οἴτον. ἕως ὅτι] ως τ 105) 2449. 24). ἑωσότε 
(Ώς) τοόὄ. σγνῶ] γνωναι 242. τί ποιήσει] οτι ἐποίησε 71. οτι 

ποιήσει τι9. ὅ, τι τοοιήσεε ΑΙεχ. τί ποιήσει μοι ὁ Θεὸς] τι ποιηση 
μοιο Κυριος. 24ς. 
ΠΝ, Καὶ παρεκάλεσε--Μωὰθ]: καὶ Ἰὰς ῥέον αὐῖον 44. τὸ 
πρόσωπον] τῷ ττροδωπῳ 247. τὸ τρόσ. τξλβασ. Μωὰβ] τὸν βασι- 
λέα Μωαβ 8ϊαν. Οἴἶτορ. τὸ βασιλέως] α τὰ 24): μετ᾽ αὐτὰ] 
παρ᾿ αὐτῷ Απη. τ. Απῃ. Ἑά. δῖαν. πάσας τᾶς ἡμέρας] ἐν πάσαις 

ταῖς ἡμέραις δῖλν. ὄντος] Βαθεῖ ἴῃ ομιαγαέϊ. τυΐποτε ΑἸεχ. ὄντος 
τοῦ Δαυὶϊδὴ ἕως ἦν Δαυμδ Αἰτη. τ. τη Εά. τοῦ Δαυὶδ] α τὰ ΧΙ, 

44, τό, γ4,) τού, 1345) 1ς8, 242, 2445 24.) 246. (δῖ. ΝΙο. ἐν τῇ 
περιοχῇ] Ἔ αὐτῷ (εοῦρ. - ταύτῃ 5:΄1ν. 

ν. Καὶ εἶπε---περιοχ] 183. Γαδ] Γαγ 82.. 
πρὸς Δαυὶδ] προς αὐἷον 64, 144, “36. (αι. Νῖς. 
λπρος 246. Μὴ καϑε} μὴ καϑεζε 82, 93: τοϑ. περιοχῇ] 
Ἤ ταύτῃ Ὅρος. δῖαν. πορεύε] Ῥγαταϊττ, ἀλλὰ Ατπι. σ. Θθογρ. 
τρορεύα καὶ ἥξεις} ἀλλ᾽ ἀνάφηϑι, καὶ πορεύσῃ Ἄσχη. ΕἘά. ἀναςος πο- 

ρεύᾳ 85ϊαν. Οἴτορ. καὶ ἥξεις] καὶ ἀπελϑὲ 82, 93) 108. καὶ εἰσ- 
ελϑθης δῖαν. Μοίᾳ. εἰς γὴν [6δα] εἰς τὴν γὴν Ιάϑα Ατηχ. Εά, εἰς 
τὴν περιοχὴν Ἰόδα δῖαν. Οὗτορ. ᾿16δα] ργαπιῖτι. τὸ Αἰεχ. καὶ 
ἐπορεύθη] α καὶ Ατπη. Εὰά. καὶ ἦλϑε) και αἀπηλϑε 93. καὶ ἤλϑε 

καὶ] 44. καὶ ἦλθε καὶ ὶ ἐκάϑισεν α καὶ οἶδ. Αγ. Εά4. καὶ ἐλϑὼν 
καὶ ἐκάϑισεν δϊαν. Οἶτορ. καὶ ἐλϑὼν ἐκαϑισεν δῖαν. Μοίᾳ. καὶ 
ἐχάϑισεν) και καϊωκησεν το. καὶ καΐωχει 82, 93. το8. ΟΟπρ. ἐν 
πόλει) ἐν τῇ πόλει 64. ΑἸεχ. Σαρίκ] Σαρεικ 11. Σαριχ' 19, 29, 
44. 745) 92, τού, τοϑ, 1105) 120, 123) 134» 144) 241. (δῖ. Νὶς. ϑ8[αν. 

Μοίᾳ. Σαρειχ, ς5, 5ὅ, 64, 71, 82, 93ν 242, 24ζ, 246. Σαρειχα 
ἴοι. Σαρηχ 158 ΑἸά. Αριϑ' 247. Χαρήϑ᾽ Οὐτηρὶ. ᾿Δριαϑ' ΑἸεχ. 
Σαρίδ᾿ Αὐτη. 1. Σαρίϑ᾽ Αται. Εά. Σιρίχ, ϑ[αν. Οἶἴορ. 
ΟΨΝΙ. Καὶ ἤκεσε) καὶ ἡκεςαι 24ς. ΟὍὅτι ἔγνωςα!] ὁτι ἐγνώται 

247. ὅτι ἐφάνη Ατπι. ᾿. Ατσπη. Ἐἀ. δ[αν. Οἷἶτγορ. φωοάί ἀρρανμίζεὶ 
ψυϊς. Δαυὶδ---ἐκάϑητο]) Δαυιδ καὶ ἐκαϑητο 44. καὶ οἱ ἄνδρες 
οἱ μετ᾽ ὦ αὐτοῦ] καὶ ἄνδρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ Αττη. τ. Σαοὺλ ἐκαϑη- 
το ἐν τῷ βενῷ] Σαελ εκαϑισεν ὑπὸ τῶ βενω 158. ὑπὸ τὴν ἄρεραν] 
ἐπὶ καϑέδραν δῖαν. Οἴτορ. τὴν ἔν Ῥαμᾷ] τὴν ἐραμὼ (Πς) 44, τού. 
ἢ ἐν Βαμᾷ Απη. 1. ἣ ἐν Ῥαμᾷ Αση. ἘΔ. Οεοῦρ. κ τὴν δίαν. 

Γαὰδ Οεοζρ. 
τῷ Δαυιδ 82. 

Οἴτος. ἐν Ῥαμᾷ] εν Βαμα 1], 64, 71, 82, 93, 110, 121, 144. 
242,243.244. ἐν Ῥαμμᾳ 1Π. ἐν ΓΕΕΣ 236. καὶ πάντες ὅζο. δὰ 

π. ςοη).] α 44- καὶ ταΐες ποαρειςηκεισαν αντῳ οἱ παιδὲς αντου 64, 
144γ236. (ατ, Νίς. ταῖδες αὐτ} παιδὲς αντω 24ς. ααρειςή- 
κεισαν αὐτῷ] παρειφπκεσαν αὐτὼ 74. τες παρειξηκοτας αὐτω 168. 
πυαρεςήκεισαν αὐτὼ Οοτηρί. 
Ο ΨΗ. Καὶ εἶπε Σαοὺλ---παρερηκότας αὐτῳ] Δ Οὐ Ἰηἰεγπηθ. 58. 
καὶ ἐλάλησε Σανὲλ μετὰ τῶν παιδὼν αὐτῷ οἱ ́ παρερήκεισαν αὐτῷ 
Αγῶι. ι. Απῃ. Ε4. καὶ εἶπε Σαὸλ τοῖς τοαισὶ τοῖς ταρεςηκόσιν αὐτῷ 
Ο θοῦ. παῖδας αὐτῷ} παῖδας αὐτὰ ΑἸεχ. 
α Τῆς 93. τοὺς παρερηκότας αὐτῷ] α 44. αὐτῷ] -Ἐ καὶ εἰπεν 
αὐῇοις 11, τῶι. -Ἐ ελάεπὶ ἰηΐες ὕποοβ Αἰεχ. -Ἐ καὶ εἰπὲν αὐΐοις ΣΑΒᾺ 
82, τοϑ. -Ἐ καὶ λέγει αὐτοῖς Αὐτη. 1. Ατπι. Ἐά. ᾿Ακέσατε δὴ] 
α δὴ ὅμ, 144. Αγη). τ. πη. Εαὰ., ἀκ ΒΕΤΕ δὴ 82. Οοηηρὶ. ἄκέεται 
(69) 93. ἀκέσατε γὺν 5ιαν. υἱοὶ Βένιαμιὶν} Ῥιδϑειηϊτ, οἱ 1 ς8. 
Οὐοπιρὶ. υἱοι ὩἹεμηνι 247. υἱοὶ Ἰεμειγὺὰ ΑΙεχ, εἰ ἀληϑῶς] εἰ 1α1. 

τοὺς ̓ παρερηκότας] 

μι Τὶ ΤηλΥρ. 343. ὃ νἱὺς] ακο 144. Ἰεσσαὶ) α 247). τοῦ Ἰεσὲ 
Οροτ. καὶ πάντας ὑμᾶς] ἢ ἢ ταήας ὑμᾶς 82, 93; 108. Οουνί. 

καὶ τάντας ὑμᾶ; τάξει) καὶ τάξει ὑμᾶς τανΐας Οεογξ. 514ν. εἰ ππὶ- 
πεγίος τος Καείει αὶ. τάξει] , 64, τ44. τοοιήσεε ΑτΥπι. 1. ΑΥΠ). 
Ἑά, ἑκατοντάρχες καὶ] α 82. ργδιηἶε. εἰς ϑίαν. Μοίῃ. ἑκα- 

τοντάρχες καὶ χιλιόρχες] χιλιαρχες και εκατοΐαρχες 93» το, 247. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Αγπὶ. 1. Ασγῃ).. Ἐὰ. ἐγίδωποι εἰ ξεπίμσγίομοε ΝΪσ. καὶ 
χιλιάρχες) Ἀ 74. ᾿ 

ΝΠ. Ὅτι σύγκεισϑε} οτι συγκλεισϑε 44) 436. (αἱ. Νίο. ὅτι 
ον συγκεῖσεται (ἢς) 24ς-. Ὅτι σύγκεισϑε--ἐπ᾽ ἐμὲ] ὅ ὅτι συμφωνᾶν- 
τες ἴξατε ἐπ᾿ ἐμὲ ὑμεῖς πάτῆες Απτ. ϊ. γῆι. ΕἘά. ὅτι τυάντες σύγ- 

κεισϑε ἐπ᾿ ἐμὲ Οεογρ. ὅτι πάντες ἐσυμφωνεῖτε ἐπ᾿ ἐμὲ 81αν. Ομο- 
πίασι οοη μτ ας οσιπες αὐυεαπι πὸ Ψυΐρ. σύγκεισϑε] συνεϑεσϑε 

ΓΑδῖρ. τοϑ. παῦϊες ὑμεῖς} κα υμεις ΧΙ. ἐπ᾿ ἐμὲ] ἀπ᾽ ἐμὲ 247. 
καὶ οὐκ ἔςιν] καὶ ἅτις ἦν Δτηγ. τ. Αἰτη. Εά. καὶ ἐϑδεὶς ἐξ ὑμῶν δῖαν. 
Οὔἶτορ. ὁ “ἀποκαλύπων»] α ὁ ΑΙεχκ. ᾧἡ ἀποχαλ. τὸ ὦτ. μου] ὃ ὃς 
ἀπεκάλυκπ]ε τὸ ὠτίον ἵΜΕ ἄστη. τ. Αγη. Εά. καὶ λέγει μϑι περὶ αὐτῷ εὐὲν 

βίαν. Οἴτορ. τὸ ὠτίον μου 15] τῳ ὠτίῳ μα (ἢς νετ. 17.) εό, 246. 
εἰς τὸ ὠτίον με 5αν. Μοίη. ἔν τῷ διαϑέσϑαι--διαϑήχην] ὅ ὅτι διέ. 
ϑέτο διαϑήκην ὁ νἱός με ϑ8[ᾶν. διαϑέσϑαι] διαΐιϑεσϑαι 82, 93. 
τὸν υἱόν μα διαϑήκην) διαϑηκην τὸν νιον μὲ 645) 144) 236, 242) 244) 
247. ΑΙά. (αι. Ν)ς-. μετὰ τῷ υἱ-]} Δ υὲς τοϑ, 347. τῶ νιὼ 24ς. 

καὶ οὐκ ἔρι---ἐξ ὑμῶν] καὶ ὅτις ἐξ ὑμῶν ἐπόνει περὶ ἐμ Ατηγ. 1. Αττη, 
Ἑά. πονῶ» ὁ ὁ πονῶν ςς, 85, 93, 1ο8. (οπρὶ. πσόνον (ἢς) 24ς. 
«πονῶν περὶ ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν] ἐξ ὑμῶν ἐδεὶς πονῶν μετ᾽ ἐμξ δῖαν. Οἶτορ. 
Ἄς, ἰῇ περὶ ἐμᾷ, 8ῖαν. Μοίᾳ. περὶ ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν] εξ ὑμῶν περι ἐμια 
αςϑ, 24ς, 247. ΑΙεχ. καὶ ἀποκαλύπῆων) ἰδὲ ὁ αποκαλυπῆων 242. 
καὶ ἀπεκάλυπἼεν Ατηχ. 1. Απτῃ. Εά. καὶ ᾿Φάνε ώσας ΟΘεογρ. καὶ 

ἀπαγίείλας διαν. καὶ ἀποχαλύπ]ων τὸ ὠτίον Μ5] α 44, 247. 

οποκωλύπἼων 2] φανερὸν ποιεῖ πιᾶτρ.. 443. τὸ ὠτίον με 8 Ἴρις 
τηϊξῖ. εἰς Ατηι. τ. Ασπῃ. Εά. ὕθθοσς: εἰς τὼ ὠτία με ϑ5ῖν. ὅτι ἐπήγει- 
ρεν] οτι ἐπῆρεν 247). ὁ υἱός μα] αὐ 1:8. ΑἸεχ. κα μα Απῃ, 1. εἰς 
ἐχϑρὸν}] α 96, 246. ὡς αχϑρον 24ς. “Ἔ μου 24). κα εἰς Αγηι. 1. 
Αττη, Ἐάὰ. δίαν. ὡς ἡ ἡμέρα) ὡσει ἡ ἡμερὰ 44. ὠσει Ἡμέρα 242. 
ὡς ἢ ἡμέρα αὕτη] ὡς ἐν τῇ ἡμέρα ταύτη Αττη. 1. Ατηι. Ἑά. ἕως τῆς 

σημερίνης ἡμέρας (ἢς νεῖ. 1.3.) δῖαν. Οἤτορ. μίγμε ἀοαϊϊς (ἔς νεῖ. 13.) 
γυΐς. 

1Χ, Καὶ ἀποκρίνεται] καὶ ἀπεκρίνετο τοϑ, 236. Οομρ!. (αἵ. Νίο. 

καὶ αἀπεχριναῖο 123,245. ᾿Απεχρίϑη Αττῃ. 1. Ἄγπι, Ἐά. καὶ ἀπεκρί- 
ϑη Οθογρ. δαν. Δωὴκ] Δοηγ (ῆς Ἰμξτα) 247. Δωὴγ ΟομΡ]. ΑἸεχ. 
Ἄπῃ. 1. Ασηχ. Ἐά, Δωὶκ σοῖς. ὁ Σύρος] ὁ Ἰδεμαιος (ἢς ᾿ῃ τ) 
19, 82, 93, 1ο8. ΟΟΠΊΡΙ. ργϑεηητῖ. οἸδεμαιος 158. ὁ ̓ Ασὲρ Αγ). τ. 
Αγπι, Εά4. σεορ. ὁ καϑεςηκὼς] ο καϑιξαμενος 19. ὃ καϑεςάμε- 
γος ((ς) 82, 93. τοῦ. ὃς καϑεικήκει Αττῃ. 1. Αγηϊ. Εά. ὁ καϑε- 

ςηχὼς---καὶ εἶπεν] Δ ουδι ἰηϊεγηγεά. 44. ὁ καϑες. ἐπὶ τ. ἡμιόν. 

Σαοὺλ] ὁ ο νέμων τὸς ἡμιόνες Σαοὺλ καὶ ἔςη ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ μετὰ 

τῶν παιδὼν Σαοὺλ Θεογρ. 812ν. Οἰἶγορ. ἐπὶ τὰς ἡμιόνες Σαοὺλ] 

μέτα Σαδλ δάς. τὰς ἡμιόνες} τὰς δελες πιᾶγρ, 243. ἡμιόνες] 
μιόνες (ἢ) 19. ἥἡμιόνες Σαοὺλ] ἡμίονες αὐα 64, 144. (κε. Νίς. 
καὶ εἶπεν] και λέγει 19, 825 1ο8. (ΟΥΏΡΙ. Ἑώρακα] ἕό ἑόρακα (ἢ) 134. 

ἑωρακαῖε 436. (Δι. Νίςο. πταραγινόμενον] τραραγενομενον.82, 123, 
148, 242, 24ς. Οοπιρί. ἐλϑόντω Ατι. 1. Ἄγ. Ἐά, Οεογρ. δἰαν. 
Οἴἶτορ. παραγινόμενον εἰς ΝΝομθα.} νεπίομίεα ἱμ Νοδα Ἡϊατ. 
Νομξὰ] Νομα (ἂς νεῖ. 11.) )γ1, Νομμα 236. Νοξα (ς ἱπ8) 247. 



᾿ 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, 

κε Φ. ΧΧΠ. 
Ζ Ν » “2 . 4 μκμῳ ὮΝ ᾿ Μῳ ρ᾿ 

“4 ᾿ ᾿ το. ἱερξα, Καὶ ἡρώτα αὐτῷ διὰ τᾷ Θεξ, χαὶ ἐπισιτισμὸν ἔδωχεν αὕτῷ, χἀὶ τὴν ῥομφαίαν Τολιᾶϑ'. 
11. τῇ, ἀλλοφύλε ἔδωχεν αὐτῷ. ἃς 9 ἢ ξε Καὶ ἀπέξειλεν ὁ βασιλεὺς χαλέσαι τὸν ᾿Αδιμέλεχ υἱὸν ᾿Αχιτὼξ χαὶ 7 ΝῊ εἣἥΝ φρο ρμῷ ρὼ φῶ οὐπᾶντας τὰς υἱὸς τὸ «σατρὸς αὐτῇ τὰς ἱερεῖς τὰς ἐν Νομξά" χαὶ “παρεγένοντο «σάντες ττρὸς τὸν ΄“- Ν Ψ “»Ψ 

2 : ᾿ 
12.138. βασιλέα, Καὶ εἶπε Σαοὺλ, ἴΑχβε δὴ υἱὲ ᾿Αχιτώδ: χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ ἐγὼ, λάλει λύριε. Καὶ εἶπεν. 

14. 

15. 

τό 

17 ὼ 

- 44. Αγῃ. Εά. εἰ "»παπάμεαγε αἰ Π ἩΙΠ]Ατ. 

ἀπεχρίϑη τῷ βασιλεῖ, 

βῷ 

» ρος Ν εν ΄ ᾽ 93.»ϑ, ), » Ν ς 
“ αὐτῷ Σαξλ, ἱνατί συνέϑου χατ᾽ ἐμᾷ σὺ χαὶ ὁ υἱὸς Ἰεσσαὶ, δᾶῆναί σε αὐτῷ ἄρτον χαὶ ῥομφαίαν,. “.“« » ἴω » »"“" . “ κ᾿ χαὶ ἐρωτῶν αὐτῷ διὰ τοῦ Θεξᾷ, 

τοῦ βασιλέως, 

» ) ᾧΨ ἊᾺ "ἭἩ “ ᾽’ Φ Εῷ ΟΛΟΝ ΤΟΥ Οἰχοὸν 18 πατρὸς μδ, ὁτι 

΄ Ξ,΄Χ 
Ω Μέσϑθαι αὐτὸν ἐπ᾿ ἐμὲ εἰς ἐχϑρὸν, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη; Καὶ ἈΝ ἦν» ἯἌ ’ 3 φ᾿ ρὸ Χχαὶ εἰπε, Καὶ τίς ἐν “σἂσι τοῖς δόλοις σου ὡς Δαυὶδ πιςὸς, χαὶ γαμξδρὸς Ἀν» " 

ἴω] Ἷ χα! ἄῤχὼν πᾶντος παραγγέλματός σα; χαὶ ἔνδοξος ἐν τῷ οἴχῳ σὰ; Ἢ σήμερον . 5 3 Ἀῆεὶ 3 ΝῺ δ Ν ») », ὃ ω Ν δύ ε Ν, Ν κ᾽ 2, ο᾽ Γ΄ --ἮΦΛῳ 
ἤῤγμα! ἐῤρώταν ἄντῳ ὁιὰ τ Θεὲ ; μηδαμῶς" μὴ δότω ὁ βασιλεὺς χατὰ τῇ δόλε αὐτῷ λόγον, χαὶ 

οὐχ ἤδει ὃ δᾷλός σου ἐν πᾶσι τἄτοις ὅῆμα μιχρὸν, ἢ μέγα. 
Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Σαοῦλ, Θανάτῳ ἀποθανῇ ᾿Αδιμέλεχ, σὺ, 

[ ἃς “» ε Ἁ, ρ ρῶ ΄ 9 7 ΄"ὸ Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παρατρέχεσι τοῖς ἐφεςηχόσι πρὸς αὐτὸν, Προσαγάγετε, χαὶ σαγατᾶτε 

χαὶ πᾶς ὃ οἶκος τοῦ πατρίς σου. 

ΑΗ ε ρ “" ΄ Φ ε ς, 3 ὼ 
[γ τοὺς ἱερεὶς τὰ Κυρίου, ὅτι ἡ χεὶρ αὐτῶν μετὰ Δαυὶδ, χαὶ ὅτι ἔγνωσαν ὅτι φεύγει αὐτὸς, χαὶ ἐκ 9 4 ν 3ϑ » ἀπεχάλυψαν τὸ ὠτίον μου" 

Νομξακ Ατπ. 1. Νααμξὰ Οεοτς. νον ((ενιρίμηι) ϑαν. Οἴτορ. 
᾿Αδιμέλεχ] Ἀμιμελεχ, 11. υἱὸν ᾿Αχιτὼδ] αὶ 44. (24). ἢς νετ. 
11.) ᾿Αχιτὼδ] Αχειτω (ἢς ἱπΠᾺ) 93. τὸν ἱερέα] πρὸς ἱερέα 
Ἄχτη. 1.Ἅ 
᾿ς ΣΧ, Καὶ ἠρώτα] καὶ ἐπηρωϊα 123. Οοπιρ. Καὶ ἠρώτα αὐτῷ] 
καὶ ἐπήρωτα αὐἦον το, 82, 93, τοΒ. καὶ ἡρωτησεν αὐῇον 24). αὖ- 
τῷ 19} αὐἷον 1345) 1ς8, 246. ἔτος αὐτῷ Ατη). Εα, περὶ αὐτῷ ὅτος 
Οεοῖρ. τοερὶ αὐτῷ δῖαν. Μοῖᾷ. διὰ τῷ ΘΕΣ] ἐπ Τογεῖμο δγγ. Βαγ- 
Ηεῦγ. διὰ τῷ Κυρία Ατη). τ. Απῃ. Εά. τὸν Θεὸν ΘΟ οτρ. ϑ8ίαν. 
Μοίᾳ. καὶ ἐπισιτισμὸν ἔδωκεν αὐτῷ] καὶ εδωκεν αὐΐῳ ἐπισιτισμιου 

καὶ τὴν ῥομφαίαν 
ἄς. δὰ ἤη. οοπ).] α (μαδεῖ ἴῃ ΤηΔΥρ.} 121. Γολιὰϑ] Γολιαδ Π, 
(144. οοττ. τη. τες.) 243. ἔδωκεν αὐτῷ 29] α 44. 

ΧΙ. Καὶ ἀπέρειλεν] -- Σαοὺλ ἴῃίες ὕῃοοβ ΑἸδχ, καλέσαι] 
ῬιθΕΠττ, καὶ ΧΙ. «Ἐ ἔκ )4ς. καὶ ἕκαλεσε 247. ΑΥη). τ. Αγ. Ἐά. 
υἱὸν ᾿Αχιτῶὼθ] α 44, 71. -Έ τον ιερεα 93» 108, 123. Οοπρὶ. ΑἸἹρχ. 
Ἄπη. 1. Ασιη. Ἑ4ά. καὶ τιάδας] ργααιίτε. και παύῖας τὰς υμες αὖυ- 
το ΧΙ. καὶ πάντας---τοὺς ἱερεῖς] καὶ παϑΐας τες ἰερεις τε τσατρος 
αὐε καὶ τοὺς νιες αὐτὰ 24ςξ. τὲς ἱερεῖς} -Ἑ τὰ Κυριε 242. (ππᾶτρ. 
243.) -Ἐ εαάεπη ἰπίεγ ὕποος ΑἸεχ. τὲς ἱερὸς τῷ Θεῶ 247. τοὺς ἐν 
Νομξα] οἱ ἦσαν ἐν Νομξῶ Απ. τ. Απη. Εά. ἐχ Ναοὺμ Οεοτς. 
ἐκ Νομξά 8Ι.ν. Νομξᾷ] Νομμα 11. Νοξακ 121. Νοῦδα 236. 
Νοξαϑ' Αἰεχ. καὶ ταρεγένονο] και ταραγινοῦαι 44. καὶ παρεγι- 
γοντο τοῦ. πρὸς τὸν βασιλέα] προς Σαξλ τον βασιλεα 247. εἰς 
τὸν βασιλέα Οοχρρὶ. ' 

ΧΙ]. , Οοῃι. ἱπίερτ. 24ς. 
4)η. ἤΑκξε] ἀκᾶσον 74. 
ἄκεε νῦν δῖαν. Μοίᾳ. υἱὲ ᾿Αχιτώξ] κα υἱε 19. υἱος “Αχιτωξ τς, 
342. τέχνον ᾿Αχιτώβ Αττῃ. .. Ἰ1δὲ ἐγὼ] ἰδὲ ἴγημι Αττι. 1. Αστιν. 
Ἑα. , 

ΧΠΙ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαοὺλ] καὶ εἰπε Σαμλ προς αὐἷον 4.47. 
εἶπεν αὐτῷ} α αὐΐῳ 44,71. εἶπεν αὐτῷ πάλιν 8ϊαν. Οἴἶτορ. 
συνέϑα--- Ἰεσσαὶ] τί ἐξὶν ὅτι συνεφωνεῖτε ὑμεῖς καὶ ὁ υἱὸς Ἱεσσὲ ἐναντίον 
μου ΑἸτῃ. 1. Ασῃ. ΕἘά. κατ᾽ ἐμὰ σὺ] σὺ κατ᾽ ἐμοῦ ΑΙεχ. σὺ 
χαὶ ὃ υἱὸς συ ΧΙ]. δοῦναί σε] ρταιπιῖτε. τε ΧΙ, 29, 44, τό, γι, 
745) 93. τού; 1οϑ, 110, 120, 1345) 1ς8, 44ς. (πρὶ. ΑἸ4, τα ϑαναι 

᾿Ὶ ΨΎ Ὶ Καὶ εἶπε Σαοὺλ] καὶ εἰπὲν αντοις 

246. α σε Ἀπῃ. 1. Ατπη. Ἐά. δδναί σε αὐτῷ] ὅτι ἔδωκας αὐτῷ 
δῖαν. Μοίᾳ. σε αὐτῷ] σεαυύΐον 242. ἐρωτῶν] ἐρωτᾷν σε το. 
ΟὐμΏΡ]. ἐπερωταν 123, 247. ΑἸεχ. ἠρώτας ϑ8ῖᾶν. ΜΜοίῃ. αὐτῷ 39] 
αὖον 11ΠῚ,. 4.4, 1345242.. σὲ αὐτῶ (0) 93. αὐτῷ διὼ τὰ ΘεΣ] 
περὶ αὐτῷ τὸν Θεὸν Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. διῶ τῷ Θεξ] διὼ τὰ Κυρίε 
Ἄπη, το Απη. Ἐά. ϑέσϑαι αὐτὸν] , αὐἷον 44. ργαπιίεῖ. τα 85, 
1οϑ. (οτηρὶ. ργϑεπηῖτι, καὶ Ασπη. τ. Ασῃ). ΕἘὰ, αὐτὸν] σε αὐτον 
(2) 93. ἐπ᾽ ἐμὲ εἰς ἐχϑρὸν] εἰς ἐχϑρον ἐπ᾿ ἐμε 447. ἐμοὶ ἐχϑρὸν 
Ασγη, 1. Ασῃ. Εα. εἰς ἐχϑρὸν) ὡς εἐχῦρον 436. (αἴ. Νίς. α εἰς 
812ν. ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη] ὡσεὶ ἡμέρα αὔτη (ἢς) 242. ὡς καὶ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ Αττα. τ. Αται. Ἑά. 

ΧΙΝ. Καὶ ὠπεκρίϑη] -Ἑ Αδιημελεχ 44) 52, 71) τού, 244, 247. 
Ἔ Αχιμελεχ, 64, 74) 82) το8, 120, 123) 134) 144, 236. (ομῃρὶ. ΔΑΙά. 
ΑἸεχ. (αῖ. Νίο. -Ἑ Αχειμελεχ, 93. ἀπεκρίϑη ᾿Αχιμέλεχ, Αστ. τ. 
Ἄχ. Ἐά. Καὶ ἀπεκρίϑη--εἶπε] καὶ εἶπεν ᾿Αξιμέλεχ, τῷ βασιλεῖ 
δῖαν. Οὗτος. τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπε] κα 44. τίς ἐν πᾶσι! τίς ἔξιν 

γον. 1. ᾿ 

Ακϑε δὴ] α δὴ Ατηι. τ. Ατῃ. Ἑά.. 

ς ’ 

Ϊνατι, 

χαὶ οὐχ ἐδελήσησαν οἱ παῖδες τῷ βασιλέως ἐπενεγχεῖν τὰς χεῖρας. 

ἐν σᾶσι Αἰτη. 1. Αγηι, Ἐά, ΟΘεοτρ. ϑίαν. Οἴἶορ. τοῖς δούλοις 
α τοῖς Απὰ. τ. Απῃ, ἘΔ, ὡς Δαυὶδ τιιςὲς] τοιρος ὡς Δαυιδ 82, 93, 
1οϑ, (ὐοπηρί. Ατπι. τ. Ασπι. Ἐά4. βοῦς. 814ν. καὶ ἄρχων πάντος 
παραγῖ. σΒ} 44. τσᾶντος] τοῦ ὑπαχώειν σε (ἢε) ἸΏΔΓΡ. 243. 
παραγγέλματος) ῥτγατλϊτῖ. τα 247). ΑἸά, οἴκῳ σε} υἵκω σε (ἢ) 
242. 

ΧΡ. Ἢ σήμερον] ὡς σήμερον 111. εἰ σήμερον 71, τού, 242, 247. 
ΑΙΔ. ἡ σήμερον (ἢ) 13. Ἢ σήμερον ἦργμαι] ἢ μέμνῃ σήμερον 
ἄρχεσϑαί με 8ϊαν. Οἶἶτος;. ἤργμαι] εἴργμαι Οαι. Νίς. -Ἡ ἐγὼ 
Οεοῦρ. ἐρωτᾷν αὐτῷ] α αυτῳ 44. αὐτῷ διὰ τῷ ΘεΣ] περὶ αὐτῷ 
τὸν Θεόν ΟΘεογρ. 8ιαν. Μοίᾳ. περὶ αὐτῷ πρὸς τὸν Θεόν ϑ[αν. Οἴἶτορ, 
μηδαμῶς] 44. μὴ δότω] α μη 71. μη ϑετω 242. μη νπολαμ- 
δανετὼ πιᾶγρ. 243. μὴ δότω ὁ βασιλεὺς] μὴ δὸς ὦ βασιλεῦ Οεοίς- 
δίαν. Οἶτορ. μὴ δὸς βασιλεῦ 5᾽αν. Μοίη, δότω] ϑωτω (οοττ. τι. 
τοὶ.) 144. τοῦ δέλῃ αὐτξ] τε δαλε σε 85, 91, τοβ, ες8. Οομρί. 
αεορ. δάλε αὐτὰ ΑΙεχκ. τῷ δέλε τῷ αὐτῷ ϑίαν. Οἰἶγοσ. τῷ δάλε 
τοῦ ἑαυτξξ 8ῖδν. Μοίᾳ. λόγον] τοιᾶτον λόγον Ατιη. Ἐά, λόγους 
τἄτες Οεογρ. δῖαν. Οἴἶτορ. λόγον τοῦτον ϑίῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐφ᾽ 
ὅλον τὸν οἶκον] καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ατιῃ. Εα. πατρός με] πατρος 
αὖτε (ςοττ. μὲ ἰῃ τηᾶγρ. δὉ δητίᾳ. τη.) 11. ὁ δελός σε] ὁ δελος δ᾽ 
σος 11, 119, 247. ΑΙοχ. ἐν πᾶσι τάτοις αὶ ΄δι. κ τἕτοις Οεοτς. 
ἐν πᾶσι τάτοις ῥῆμα] ρημα εν πασι τετοις 44. ῥῆμα] κα 536, 242. 
(τ. Νίο. ῥῆμα ἕν Ατπι. 1. Αγπι, Ἐὰ, τοῦτο ῥῆμα ϑιᾶν. Οἴτορ. 
μικρὸν, ἢ μέγα] μεγα ἣ μικρὸν 71, τού. Αγηϊ. τ᾿. Ατῃ. Ἑάώ., μικρὸν, 
καὶ ἢ μέγα Οεοτρ. μήτε μικρὸν μήτε μέγα 5[αν. Οἴἶορ. 

ΧΙ. ,Τοῖ. οοπ. 82. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπεν αὐτῷ 110, 242. 
ὁ βασιλεὺς} κ 44, τοό. ὁ βασιλεὺς Σαὲλ] Σαξλ ο βασιλεὺς τιο, 
242. Σαοὺλ), 64, 1445) 236. (δῖ. Νῖς. οποϑανῃ} ἀποϑάνες 
342. αποϑανης 247. σὺ, καὶ τᾶς], συ 44. κ πᾶς 121. εἰ τω, 
εἰ ογιμὶς Ἰοϊξ, (ὰ]. ττατρός σε} πατρος αὐτιὰ 44. 

ΧΥΤῚ. τοῖς πιαρατρέχεσι) κ' 44. τοῖς παρατρ. τοῖς ἐφεςηκ, 
τρ. αὐτὸν} εὐγρογίδας εἰ βαπείδες βδὲ Τιιςῖξ, ΟΔί. τοῖς ταχυδροόμοις οὗ 
ἐφερήκεισαν κύκλῳ παρ᾽ αὐτῷ Ατηι. τ. Ατπι. 4. τοῖς ταχυδρόμοις 
τοῖς ἐφερηκόσιν ἐνώπιον αὐτῇ Θεοῖς. τοῖς παρατρέχϑσιν ἐνώπιον αὐτῷ 
καὶ τοῖς προεςηκόσιν ἐνώπιον αὐτῇ .81αν. Οἴἶτορ. τοῖς ταχυδρόμοις 
προεςηχόσιν ἐνώπιον αὐτοῦ 5ϊαν. Μοίᾳ. ἐφεςηκόσι) ἐφεστηκώσιν 
(Πς) 245. αφερήκοσιν 447. πρὸς αὐτὸν] ἐπ᾽ αὐον ΧΙ, 20, 44, 
64. γ1,) 745. 825) 929 93, τού, τοβ, Γ19,) 120, 121, 1237) 1347) 144) 1ς8, 
216, 242, 243) 246, 247. (ομρ!ὶ. ΑΙά. (αι. Νίο. μετ᾽ αντεὰ χᾳς. 
ἐπ᾿ αὐτῷ Αἰεχ. καὶ ϑανατᾶτε] και ϑαναΐωσατε 82,93, τοϑ. (οπρρὶ. 
καὶ Δαναΐωσετε τού, 2.4.7. καὶ ϑαναταται σοῖτ. 124.«.͵.ο6 τοῦ Κυριου) 
α τὰ 93, 1ο8. (Οπιρ]. τα Θεε τ ς8. ὅτι ἡ χεὶρ αὐτῶν] οτι ἡ χερ 
αὐτὰ 245. ὅτι χεῖρες αὐτῶν Οεογρ. μετὰ Δαυὶδ] α 24ς. πε 
αυίά οἢ: Τὰςὶξ, αἱ]. -Ἡ ἐξὶ Ατγχνχ. το Αση. Εὰά. καὶ ὅτι ] διοτι 82, 
93» 108. Οοπιρ!. Θεοτρ. κα καὶ 1 ς8, 24ς. Ασπι. τ. Ασηι Ε΄. καὶ 
ὅτι ἔγνωσαν] φμοπίαπι ξορπουέγαπί ΤΛιοὶζ, (αἱ. ὅτι φεύγει αὐτὸς] φμοάῖ. 
Ῥαυϊά ἤεβενεῖ Ταιοὶξ (αἱ, ὅτι φεύγει Δαυὶδ ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ ἐκ 
ἀπεκάλυψαν] καὶ οὐκ ἀνεκαλυψαν ΧῚ. , οὐκ 93. εἰ ἀεεοορετμεν μι 
Τροὶξ, Τα]. καὶ οὐκ ὠπήγγειλαν 8ῖλν. τὸ ὠτίον με]. μοι 44. 
Ῥγβετηϊτε. εἰς Ασπλ. χ. Ασπι. ΕΔ, Οεογρ. δέν. ἐδελήϑησαν) ηξαλη- 
ϑησαν ΧΙ, 44) τοϑ, 242. (δῖ. Νίο. ηδυνηϑησαν 24ς. οἱ παῖδες 
τῷ βασιλίως] οἱ παιδὲς αὐὖε 44. οἱ ϑαλοι τα βασιλέως Δ4ς. ἐπε-. 
ΞΕ 



' 

τῷ 

᾿ς Ἑά. κα 247. εἰ οεεί δ ἰΠἰα ἤϊε 1,αςϊξ, ΟΔ]. 

ΒΑΣΙΔΕΊΙΩΝ Α. 

ρ᾿ μ᾿ ΄ 

ἐθανάτωσε Σαδλ πάντας τὲς ἱερεῖς τ Κυρίβ.. 
«.« “ ΄ μ ε ΄ χά 3 ΄ 3 ρ ων ’ ᾿ 2 ΄ 3 ΕΝ ρ 

ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, ὅτι Δωὴκ ὁ Σύρος ὅτι ἀπαγγέλλων ἀπαγίελεῖ τῷ Σαδλ" ἐγώ εἶμι αἴτιος τῶν ψυ-. 

ΚΈΦ. ΧΧΠ, 
αὐτῶν ἀπαντῆσαι εἰς τοὺς ἱερεῖς Κυρίου. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δὼὴκ, Ἐπιςρέφε. σὺ, καὶ τ: 

ἀπάντα εἰς τοὺς ἱερεῖς" χαὶ ἐπεςράφη Δωὴχ ὁ Σύρος, καὶ ἐναγάτωσε τὰς ἱερεῖς τᾶ. Κυρίου ἐν τῇ. 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, τριακοσίας καὶ πέντε ἄνδρας, πάντας αἴροντας ἐφάδ. Καὶ τὴν Νομξὰ τὴν πόλιν. 

τῶν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν ςόματι ῥομφαίας ἀπὸ ἀγδρὸς ἕως γυναικὸς, ἀπὸ νηπίου ἕως ϑηλάξοντος, 
χαὶ μόσχε, χαὶ ὄνε, χαὶ προξάτα. Καὶ διασώζεται υἱὸς εἷς τῷ Αδιμέλεχ υἱῷ Αχιτὼξ, χὰ 

ὄγομα αὐτῷ ᾿Αδιάϑαρ, καὶ ἔφυγεν ὀπίσω Δαυίδ. Καὶ ἀπήγγειλεν ᾿Αδιάϑαρ τῷ Δαυὶδ, ὅτι. 

Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ ̓ Αδιάϑαρ, Ἤδειν ὅτι ἐν τῇ 

ΩΝ μι ΄ 2. 3 "“ Ν ᾿Ξ .ῳῃ Ὁ ΝΝς ρ ρ»“ “ " ᾿ 

χῶν οἶἴχε τῷ πατρός σα. Κάθε μετ᾽ ἐμδ' μὴ φοΐξξ, ὅτι ὅ ἐὰν ζητώ τῇ ψυχῆ μὲ τόπον, ζητήσω 
ς ρὼ ρ Φ ΄ δ » 2 ΄ 

καὶ τῇ ψυχῇ σε, ὅτι πτεφύλαξαι σὺ παρ᾽ ἐμοί. 

4 

ΚΑῚ ἀπηγγέλη τῷ Δαυὶδ, λέγοντες, ᾿Ιδὲ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμᾶσιν ἐν τῇ Κεϊλᾷ, χαὶ αὐτοὶ διαρ.-- 

νεγκεῖν} ἐμξάλλειν ϑαν. Μοίᾳ. ἐπενεγκεῖν δα. δὰ ἔπη. οοῃ,.} ἐπρέ- 
γέγε παπε μας αάνεηίας (αέεν οίες Ἰονιὶπὶ Ταιοὶῖ, (Δ]. τὰς χεῖρας 
αὐτῶν) , αὐΐων τς8. τὰς χεῖρας αὐτῶν ΑΙεχ. ἀπαντῆσαι] αμαρ- 

τησαι 11, 111, 119, 121) 158, 244. κα 44. Οεογρ. 8[αν. Μοίᾳ. και 

ἀμαρτησαι 247. καὶ ἀπαντῆσαι Ατη. 1. ΑΥπι. Εά. 
Ῥράσυθιτς. του 74, τοῦ, 134) 1445 236, 244, 246. ΑἸά. (Δι. ΝΙς. 

Θεξ διν. Οἴτορ.. ΠΣ 
ΠΟ ΧΥΠΙ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δωὴκ] Εε ἀἰχὲε δακί σα Τορ 
Τλιοῖξ. σα. Ἐπιρρέφε σὺ] α συ 44, γή, τού, 120, 134. επιςρεφε 
συ 82, 92) 93, 1τοϑ, 110, 144) 236, 245. (οιηρὶ. (τ. Νίο. επιςρα- 

φα συ 247. ᾿Ἐπιςρέφε σὺ---τοὺς ἱερεῖς] Οὐπυενίς ἐς ἐπ οδυίαπ (πεν- 

ἐἰοίϊόες Ποριὶμὶ Το. (ΑἹ. καὶ ἀπάντα] καὶ εἰσπίπ]ε 8ϊαν. εἰ 

ὑγας Ἄς. εἰς τοὺς ἱερεῖς] -- Κυριου 93. κα εἰς Αττη. 1. Αστῃ, Εά. 
Οεοῦρ. καὶ ἐπεγράφη] καὶ ἐπέξρεψε 19, 93, τοϑ, 123. Οοπηρὶ. 
καὶ ἀπεσρεψεν, 82. καὶ ἐπεςράφη---τῷ Κυρί8] και εϑαναΐωσε Δωηκ 
ΟἼΣυρος 44::- -ἔπεγράφη)] απερραφη 11]. καὶ ἐθανάτωσε] καὶ 

εϑαναΐωσεν αὐτὰς το, τοβ. καὶ εϑαναΐωσεν αὐτὸς 92. δἰ »πορεβεαυΐε 
ἦρε Ταιοῖξ, Ο4].- καὶ ὥλεσε Ἄτπι. τ. Απη. ἙΕά. τοὺς ἱερεῖ ς---ἐχείνῃ} 
ἐν τὴ ἡμέρα ἐκείνη τοὺς ἱερεις Κυριδ 24ς. 
1ς8, 243, 247). Αἴεχ. Απῃ τ. Αππῃ, Ἐά. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] και 
ἀπεχεινεν ἐν ἐκεινη τὴ ἥμερα 10. Ῥγβετηΐτ, καὶ απεηεινεν 82, 92» τοϑ, 
158. (οπιρὶ. ργαπηϊτ. καὶ εϑαναΐωσεν (πηᾶτρ. 243.} Ατπ). 1. Α,ηι. 

τριαχοσίες] Ῥτϑεταῖ, 
ὠσές 247. τριαχ. καὶ τοέντε] οὗδορίπια εἰ φμίπφις ἍΜ υΐρ. τριᾶκχο- 
σίες καὶ πέντε ἄνδρας] τριακοσίους ανδρας καὶ τοεϊηκοντα το. ὀγδοη- 
χοναπέντε ἄνδρας Οοπιρὶ. {γεκεπίον φαίπφιε ουἷγος ΤιλοὶΕ, ΟΑ], ὀγδοή- 
κοντὰ καὶ πέντε ἄνδρας Οεοτρ. δῖαν. Οὗἶτορ. καὶ πέντε] α καὶ 44, 

φῷῴ 

τοῦ 

ὅ4, 123, 144,.236. Ολ:. Νίς. “πεντηκοια 82, 93, τοΒ. (121. ἴῃ τΏατρ.. 
υἱ ἰη Εἀ.) σαντας αἴρούϊας ἐφώδ).. παύας 64, τ21, 144, 436, 
242. (αἵ, Νὶο. Ργαγωῖτ. καὶ γ4. 8ῖλν. Οἷἶτορ. δἰ ογεπδς δογίαπιες 
ἐρέοα! Τιιςἷξ. (α1. αἰρον]ας] ἔρουντας (ἢς) 24ς. αἴροντας ἐφάδ] 
οἱ ἤρον τὸ ἐπὰδ λινῆν Απη. 1. Ατηι. Ἑ4ά. φεβέϊος ερἠοά ἰπεο γυρ.. 
ἐφ4δ} ἐφεδ λινον 247. ΑΙοχ. . 

ΧΙΧ. Καὶ τὴν Νομξὰ---ἐπάταξεν] Εἰ Οὐδέν εἰοϊναίεπε (κεν άοιμιη" 
φρο δ ἱπ ογε ρ αὶ Ταιοῖξ, (α]. τὴν Νομβα] τὴν Νομᾷξαν ΧῚ, τό, 
64. 246. ΑἸά. τὴν Νοεμαν γι. Νομξὶ Θεοῖρ. τὴν Νομξῶτ ὅ8[αν. 
τὴν πόλιν] καὶ τῆν 44. ἐπάταξεν] ἐπαϊαξαν 436. ὥλεσεν ϑ8[αν, 
ῥομφαϊας] μαχαιρας 64, τ44. 236, 242, 244. (αἵ. ΝΙς. ἕως Ὁ15} 
και ἕως 82,93. πὸ νηπίΞ] καὶ ἀπὸ νηπίε Θεοτσ. ἀπὸ νηπίου: 
ἕως ϑηλάζοντος] εἰ σὺ ἰηξαπίς εΐωε αὐ πεινίσπίοπε ΤἸιιοὶξ, Οαὶ. χαὶ 
ἀπὸ τοαιδίου καὶ ἕως ϑηλαάφονϊος 8ϊν. Μοίᾳ. ἕως. ϑηλάζοντος] 
Ῥιεετηϊῖ, καὶ τοϑ. Οομρὶ. ἕως ϑηλαζόντων ϑίῖαν. Οἴτορ. καὶ 
μόσχε] καὶ ἀπὸ μοσχᾷξ 82, 93. 108. (μηρί. καὶ μόσχε---ρο- 
δάτ:] εἰ υἱμκΐωρε εἰ αἰπεπι εἰ ουεῆι ἐπ ογῈ φἰαά δ. Τ,ιςοϊξ, Τα]. ἀπὸ 
μόσχε. καὶ ὄνε ἕως προδάτε ἐν ςόματι ῥομφαίας Ατην. 1. Αγηχ, Ἑά.. 
καὶ μόσχε καὶ ὄνε] ἤπε καὶ υϊγτοηὰς 44. κα ὁνὲ 236. καὶ ὄνα] 
α Ὅ4ι. Νιὶς.. καὶ πρόδατα)] ἝἜ ἐπαΐαξεν ἐν φομῶᾶτι ρομφοιας 82. 
108, (πρὶ. “Ἔ ἐν ξοματι ρομφαιας 93, 247. ἐκ 

ΧΧ. Καὶ διασώζεται] καὶ διεσώζετο την. τ. Αται. Ἐά. δἷαν. 
Μοΐίᾳ. νίὸς εἷς] Ὑτ. 8]αν. Μοίῃ. τῷ ̓ Αδιμέλεχ] τα Αδιμελεέχ, 
τοϑβ, 247. 8ϊαν. Μοίᾳ. λτῷ τ2ι. τῶν Αχιμελεχ τς8. τῷ ᾿Αχιμέ- 
λεχ, Αππῃ. 1. τη). Εά. τῷ ̓ Αδιμέλεχ νίῳ]} τὰ Αχειμελεχ, υἱξ 93." 
τῷἪ ᾿Αχιμέλεχ, νἱξ Οοπιρ. υἱῷ ᾿Αχιτῶδ] κα 44,24). ὔ δέ “ρλιοῦ 
Ηϊετου. υἱξ ᾿Αχιτὼδ Απη. 1. Ασπι. Εά, υἱῷ ᾿Αχιτὸθ᾽ δῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ ὄνομα} α κἂι 93, τοϑ. Οοτρὶ. Ὅεογρ. 8ιλν. ὄνομα αὐτῷ] 
ὄγομιο, αὐτῷ Αὐτὴ. τ. Αττῃ. Ἐὰ. Ὁ. ἼΝ ᾿ : 

“Κυρίου 2]. 

τὰ Κυρίε] λα τ 03, τού,. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐπήγίειλεν ᾿Αξιάϑαρ τῷ Δαυὶδ] κα 82. Βαδεῖ ἴῃ ομδ- 
ταῦϊ. τλϊποτε ΑἸεχ. ᾿Αδιάϑαρ τῷ Δαυὶδὴ αντῳ γι. 
τωσε] ὅτι ὥλεσε Ατηι. 1. Ατηι. Εά. τὰ Κυρίᾳ] α ΤῈ ΧΙ, 74.9.93, 

,. 188, 246, 247. κα 1το8. (οῃρὶ. 

ΧΧΙ. Ἤδειν] ηδὲε γι. εγὼ 82, 93) τοβ. ἤδην ([ο) 34ς. 
ὅτι ἐν τῇ αὶ οτι ΧΙ, 44, ςό, 64, 71, 74, 82, 92, 93, τού, ιοϑ, τῶ, 
123, 1345) 1445γ1ς8,236,243,24-ς, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. (Αϊ. Νίς. Ασῃγο σ. 
Αστη. Ἐα, ϑ8ῖαν. ὅτι Δωὴκ] οτι εκεὶ ἦν Δωηκ ΧΙ; 209, 44, ςό, ό4, 
71) 74. 82, τού, τοϑ, 120, 134, 144) 1ς8, 242, 243. ΑἸά, 81αν. οτι 

“Ι4ΓὖἦὖὋ5» »" τ 

ὅτι ἐϑθανά. 

-- 

ἦν ἐχεὶ Δωηκ 93) 246. κ θτι 119, 244. ὅτι ἐχεῖ ἣν Δοὴκ (ἢ) 24ς. 
οτι Δοὴκ 247. ἐκεῖ ἥν Δωὴκ Οοπιρὶ. ΄“ ᾿ “Ὁ ᾽ ὁτι Δωηκ-τ-τῷ Σαΐδλ] ὅτι. 
Δωὴκ ὁ ᾿Ασοὺρ ὠπαγγέλλει τῷ. Σαυόλ. Αττη. τ. 4146. Ατηγ. ἘΔ. 
εἰ Δουὴκ ᾿Ασύριος ὡπαγγέλλων ἀπαγγέλλει τῷ Σαέλ. Οοάά. 6. δεγρὶϊ. 

-»" κα δ . ὦ 3 2 “ΔὋΔΦὌ “ὦ “ ὅτι ἐκεῖ ἦν Δωὶχ ὁ ̓ Ασὲρ ὅτι ἀπαγγέλλων ὠπαγίελεῖ τῷ Σαόλ. ΟΘεογρ.: 
ὅτι ἀπαγγέλλων] και «παγίελλων 82, 93, τοϑ, (οΠΊΡ]. κα οτὶ 95, 1 19, 
123) 244. (ῖ. Νῖς, απαγίελων 236, 247. οτι ἀπαγίειλων 24ς." 
μαρεὶ ὅτι ἱπ οβαγαᾶ,. τηΐμοτε Αἷοκ. 

καὶ ἀπαγίελει 44. ὀπαγίελεῖ ) ἀπηγίελει 121, 26ς. 
εἰκι ὃ αἰτιος ΧΙ, 82, τοϑ. Οοπιρὶ. ΟΠιγίοῖς ἱ. 213. 
Ἔ ἐκείνων ἰηΐετ πποοὸς ΑἸοχ. 
λτων 121. 
οἴϊ. 

ΧΧΠῚΙ. Καϑε] καϑισὸον 19, 82. καϑησο 93. Ο ΟΠ]. καϑησον 
1ο8. καϑὲε δὴ 121. καϑὲ ἐνταῦϑα ϑἷαν. Οἴτον. 
ἐμοὶ Αγ. τ. Ατπι. Εά, 

εἶμι αἴτιος] 

φῷ ωἦ ΝΜ 

τῶν ψυχῶν οἶκε] ολε τῷ οἰκε 82. 

μὴ ΦΟΘΞ] ργαηιίτ, καὶ 82, 93, τοβ. Οοηρρὶ. 
Ατῃ. 1.ἔ Ζ ἐὰν] οὗ ἂν 148. 5. ἐδν ζητῶ] Σ ζητήσω Αττη. 1. 
Ατη). Ἐά, ἐὰν φητῶ] εαν ξητήσω ΧῚ. ἐὰν ζητῶ---τῇ ψυχῇ συ] 
ἐᾶν. ζήτω τὴν ψυχὴν μου, ζητήσω χαι τὴ ψυχη σὰ τοπον 19.) 1ο8. εἂν 

ὅτι ἀπαγγέλλων ἀπαγ[ελεῖ 7" 

τῶν ψυχῶν]: 

οἴκου] ολοῦυ τυ οἰκου 93, 168. Οοπρὶ. Ογίοί 1.- 

μετ᾽ ἐμ} παρ᾿ 

ζητω τῇ Ψψυχῃ μου, ζητησω καὶ τὴν ψυχὴν σου τόπον 93. ἔς, ηἰῆ τὴ 
ψυχῆ σου, ΟὐπΡΙ. τόπον], 82.Ὀ ζητήσω] ζητω 82. 
σω καὶ τῇ ψυχῇ σου] φητήσω καὶ σοῦ ψυχῇ Αττη. τ. Αστῃ. Εά. 
τὸ αὐτὸ ζητήσω τῇ ψυχῇ σου Οεοτς. ζητήσω καὶ τῇ ψυχῇ τῇ ἑαυτῷ 
τόπον ϑίαν. Οἶτορ, ὅτι τοεεφύλαξαι σὺ τοαρ᾽ ἐμοί] φκία εὠβοάίεωις 
6: σρμά »»ε ὅγτ. Βαι- Ηςῦγ. 
Ἄγ. ΕἘά. φυλαχϑήσῃ σήμερον Οεογρ. 8ιαν. Οἰἴτορ. 
παρ᾿ ἐμα 121. μετ᾽ ἐμὰ Οἴφογρ. ϑῖαν. Οἷἶζορ. 

ζητή- 

ταρ᾽ ἐμοί 

Ι. Καὶ ἀπηγγέλη] και απηγίειλαν 19, 82, 93. Οοιηρὶ. Οεοτρ. 
δῖαν. 

ετηδηάδϊ.. Δαυιδ.) 1.34. 
15, δὲ ΤὩργαίογρίο δ εδλάεπη πῃ, Δαυιδ,) τοῦ. 
247. καὶ λέγεσι Απη. τ. Ατηι. Εά. 
246. πολεμᾶσιν ἐν τῇ Κεῖλᾷ] ἐπολιόρκὰν τὴν Κεὶλ 51|2ν. ; 
Κεῖλᾷ] πρὸς Κεϊλὰ- Αττη. 1. Απη. Ἐά. Κελᾷᾳ] Κεειλα (ᾶς ᾿πηα) 

λέγοντες} λεγονΐων 

29. 56, 64, γι, 93, 1195), 1219) 244) 245. ΑἸά, ΑΙεχ. Κειλα (ῆς: 
Ῥοίϊεα) 123. Κεηλα (τὰ ἴῃ [ε8.} 242. Κεῖλ (ἔς ἴῃ) ὔεογρ. καὶ 
αὐτοὶ} κα αντοι 44. Θεοῦ. δῖαν. καὶ αὐτοὶ διαρπάζεσι) κ Αττη. τ. 
Απη. ἘΔ. διαρπάξουσι] ἀρπαζεσι ΧΙ]. διαρπάζεσι δες. τὰ βη, 

» ἃ. 
Ἐπὶ 

πιφύλαξαι σὺ] φυλαχϑήσῃ σὺ Ατηι. τ.΄᾿ 

τῷ Δαν! δὴ] τε Σαξλ 44. τω Σαβλ 74; (120. τεροπεϊοτέ τη. 
'Δανυὶ δ) Σαουλ, (ουπι ς ρυπᾶπις Τυδίοτρ- 

οἱ ἀλλόφυλοι] α οἱ ΧΙ, 244, 
ἘΩ 

οοπ).} διαρπαζεσι τὰς ἀλωνᾶς καὶ καταπαΐεσι το, 93. ἔς, πἰῆ τας 
ὥλωνας, 82, τοϑ. διαρπαζεσιν τῶ σάλω 20. διαρπάζεσιν τὰς ἅλῳ ; 
Οὐοπρρὶ. 
120, 1347) 1445 1ς8, 436, 242, 246, 247. ΑἸεχ. ργριηϊε. καὶ 123, 
24ς. ΑΙά4. δι. Νῖος. Οδογρ. 8᾽δν. καὶ κατεπάτεν Αζῃι. τ. Απη. 
Εὰ. 

(ευπι ἅλωας ἴῃ ομαγϑέξ, τχΐποσε,) ΑἸεχ. 
τὸς κάρπες Οεσσε. ϑίδν. 

καταπατϑσι) ΧΙ, 44) ς2, τό, 64, γ1, 745) 92, τοῦ, 1το,᾿ 

. τὰς ἅλω] τες ἀλωνας 44. τὰς ἄλω (80) ζό. τὰς ἅλωκς,- 
τὸν ἅλω Ατίη. τ. Ατπι. Ἐα. 



τ- π΄ 

- “τ πῶ τὸ -α 

ΒΟ ΣΜΘΕΊΤΧΣΝ Α. 
κεῷ. ΧΧΗΙ. 

4. πάζουσι, καταπατᾶσι τὰς ἅλω, Καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ διὰ τῇ Κυρία, λέγων, Εἰ ππορευϑῶ, καὶ. 
πατάξω τοὺς ἀλλοφύλους τότες : χαὶ εἶπε Κύριος, Πωρεύε, χαὶ πτατάξεις ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις 

ὍΣ 

᾿ δολὴν Οεογρ. 

τὅτοις, χαὶ σώσεις τὴν Κεῖϊλά. Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τοῦ Δαυὶδ πρὸς αὐτὸν, Ἰδὲ ἡ ἡμεῖς ἐνταῦσα 
ἐν τῇ Ιδδαίᾳ φοξδούμεϑα, χαὶ πῶς ἕςαι ἐὰν πορευϑώμεν, εἰς Κεϊλᾶ, εἰς τὰ σχῦλα τῶν ἀλλοφύ- 

λὼν εἰσπορευσόμεϑα: Καὶ προσέθετο Δαυὶδ ἔτι ἐπερωτῆσαι, διὰ τῇ Κυρία" χαὶ ἀπεχρίϑη αὐτῷ. 

Κύριος, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ̓ Αγάςηϑι χαὶ χατάξηϑι εἰς Κεϊλὰ, ὅτι ἐγὼ παραδίδωμι τὸς ἀλλοφύλες 
εἰς χεῖράς σου. Καὶ ἐπορεύϑη Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτὰ εἰς Κεϊλὰ, χαὶ ἐπολέμησε τοῖς 

ἀλλοφύλοις" Αχαὶ ἔφυγον ἐχ προσώπξ αὐτϑ δι ἀπήγαγε τὰ χτήνη αὐτῶν, χαὶ ἐπάταξεν ἐν αὖ-- 

τοῖς πληγὴν μεγάλην, χαὶ ἔσωσε Δαυὶδ τοὺς χατοιχδντας Κεϊλά. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ φεύγειν 

᾿Αδιάθαρ υἱὸν ᾿Αχιμέλεχ πρὸς Δαυὶδ οζαὶ αὐτὸς μετὰ Δαυὶδ᾽ ᾿ εἰς Κεϊλα χατέδη ἔχων ἐρῦδι: ἐν τῇ 

χε [6 αὐτξ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαδλ, ὅτι ἤχει ὁ Δαυὶδ εἰς Κεϊλά" χαὶ εἶπε Σαδλ, Πέπρακεν 

αὐτὸν ὁ Θεὸς εἰς τὰς χεῖράς μ8, ὅτι ἀποχέχλειςαι- εἰσελθὼν εἰς “Ἰόλιν ϑυρῶν χαὶ μοχλῶν. Καὶ 

παρήγίειλε Σαδλ πταντὶ τῷ λαῷ χαταξαίνειν. εἰς, πόλεμον. εἰς Κεΐλα, συνέχειν τὸν Δαυὶδ χαὶ 

τοὺς ἄγδρας αὐτξ. 

ΤΙ. διὰ τοῦ Κυρίου] τταρὼ Κυρίου Ατπ;. τ. Ατπν. Εά. τὸν Κύριον 
Οεοσρ. ϑ8ϊαν. λέγων] καὶ λέγει (ἰὰ ἴξρε) Ασπι. σ. Ατσηι. Ἑάὰ. 
ἘΠ πορευϑὼ] εἰ καὶ τορευϑω τιοϑ.. καὶ πατάξω], και ΧΙ, 247. 
Ἄχπη. 1. ϑϊαν. Οἷἶσγορ. καὶ εἶπε] α καὶ δῖαν. Οἰἶγος. εἶπε Κύ- 
6:05} - τῳ Δαυιδ 82. Αττη. τ. Αππ. Κά. -Ἑ προς Δαδ 93. -Ἐ προς 

Δαυιδ τοϑ, 247. Οοπηρὶ. ΑΙεκ. Κύριος.) κα 1ς8.. Πορεύξ] μαθεῖ 
ἴῃ ομαγαός. πὐΐποτς Αἰεχ. καὶ σατάξεις] καὶ τταΐαξον54.-. ἐν 
τοῖς ἀλλοφύλοις τάτοις] αὐες 44. 71. τοὺς αλλοφυλες 82, 93, 1ο8. 
Οοπιρί. Αττα. 1. Απτῃ. Ἐά. ἐν τοὺς ἀαλλοφυλοὺυς τατες Ὀχίτηο : {εὰ 

φοστ. 80 εδά. τ. τού. τοὺς ἀλλοφυλοὺυς τατες 24ς. 8ῖἀν. καὶ σω- 
σεις] καὶ ταΐαξεις 11, τ2ι. καὶ. ως 24). Κελᾷ)] Κεειλα (ἤο 
1088) 11. Κεῖλαν 446. Κεΐλ (ῆς ροῖε8) ϑ[αν. 

111. Καὶ εἶπον] και εἶπαν ΤΙ, ΧΙ, ςό, ός, 74) τού, 123, 134) 
144) 236, 242, 24,8, 246. ΑΙεχ. (αΐ. Νίο. οἱ ; ἄνδρες] κοὐ Ἀπ. :- 
Αγ. Ἑὰ. τῷὋ Δαυὶδ πρὸς αὐτὸν] τῶ Δαδ24ς. ἡμεῖς ἐνταῦϑα) 

«Ἔ οντες 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. ἐν τῇ ̓ Ιεδαίᾳ} ἐν τὴ Ιδβμαια 121. 

447. Αἰά. ἐν γὴ Ιουδα 242. καὶ πῶς ἔςαι!) α καὶ ϑ8ῖαν. Οἴτορ. 
εἰἷς Κείλῷ ἃς. δὰ ἤη. ςοπ).} εν Κεῖλα εἰς αλλοφυλους 44. Κεῖλα) 
ΡΓϑυ τ. τὴν 93.) 1ο8. (ΟΡ ]. εἰς τὼ σκῦλα] εἰς τας κοιλιας ΧΙ, 

20.) 52.064, 715) 74. 922) 1οῦ, 1195) 120, 123) 134) 1444 236, 2.4.3, 244) 
24ς. ΑΙά4. (δι. Νίς. εἰς τας κοιλαδας 10, ς6, 82, 93» 108, τς8, 246. 
Οομηρὶ. εἰς τας παραΐαξεις 242. εἰς τα σκωλα 247. καὶ εἰς παρεμιε 

εἰσπορευσόμεσα!.} κα 19» 29, ςό»74, 82) 93, τού, 
χοϑ, 119) 120, 134. 158, 242, 345. 246. (ομρὶ. Αγη. 1. Απῃ. Εά, 
εἰσπορευομεϑα 64, 144. 236. εἰ πορενόμεψα ΑἸεχ. 

ΙΝ. Καὶ τπροσέϑετο) καὶ εϑετο 82. Δαυὶδ ἔτι] Τι. ΧΙ, 44, 

ξό, 82, 93, τού, τοϑ, 120, 134) 158, 243) 24ς, 246, 247. Οὐομῃνρὶ, 

Αἰεχ. Αππῃ. 1. Ασῃ. Εἀ, δῖαν. ἔτι ἐπερωτῆσαι) ἐρωτησαι ετι 11, 
64, 92, 144, 244. (αι. Νίο. ἐπερωτῆσαι ετὶι 242. ἐπερωτῆσαι) 
ἐρωτῆσαι ΑΙεχ. ϑιὼ τοῦ Κυρίου] τταρὰ Κυρίε. Απῃ. 1. Ατγηι, Εά, 
τὸν Κύριον Οεογς. δ[δν. καὶ ἀπεκρίϑη- εἰς Κεϊλὰ] καὶ εἶπεν αυτῳ 

Κύριος καϊαξηϑι 44. αὐτῷ Κύριος] αν ἄυτῳ 123, 1445 344, 247. 
Οἷι. Νίο. μαᾶδεῖ αὐτῷ ἴῃ εἰναταέξ. πηΐποτε Αἴεχ. καὶ εἶπεν αὐτῷ} 

καὶ εἰπε προς αὐἶον 11, ΧΙ, ςό, 64, 7482, 93, τού, τοϑ, 119.) 120, 134, 
1440 τς8, 242, 243. 244.24.1, 246. (οτηρὶ. (τ. Νίς. κ αὐτῷ 247. 

δῖδν. Οὔἴτορ. καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανάςηϑι) καὶ εἶπεν ἀνάςηϑι Ἱπρὸς 
αὐτὸν], Αἴδκχ. καὶ κατάξηϑι) προς αὐΐας 247. αὶ καὶ Αζηι. 1. 

πῃ. Ἑά. εἰς Κεϊλα] εἰς Κεειλα (ἢς ἰπῖτα) 247. ἐγὼ τραραδὶ- 

δωμι} ἐγὼ τοαραδώσω Ατῃ). τ. Απῃ. Εά. ἐγὼ νῦν τραραδίδωμι δῖαν. 
Οὗτορ. εἰς χεῖρας] εἰς τας χείρας 445 74,93» τού, τοϑ, 120, 134; 
246. (οπΊΡΙ. εἰς χειρῶ 1ς8. 

Νν. οἱ ἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ ᾿ αὐτα] οἱ ανδρες μετ᾽ αὐτὰ 246. οι ανδρες αυ- 
18. 247. οἱ ἄνδρες αὐτῇ μετ' αὐτὰ Οεοτς. ϑῖαχὄ. εἰς Κεϊλὰ] εἰς τὴν 
Κεῖλα 1τοϑ. Οοπιρ. καὶ ἐπολέμησε] καὶ ἐπολεμῆσαν 715 745, τού, 
χῖο, 120, 123», 134, 247. (αἴ. ΝίΊς. τοῖς ἀλλοφύλοις} ργερπηϊεῖ. ἐν 

99, 445 645 715) 74) τοῦ, 119, 120, 123», 134) 144) 148, 236, 242, 
244) 345, 347. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. τες αλλοφυλὲς 825) 93. 108. (οπγρὶ. 

πρὸς τὲς ἀλλοφύλες Ἀπῃ. 1. Απη. Εάή. μετὰ τῶν ἀλλοφύλων Οεοτς. 

ϑίαν. καὶ ἔφυγον] -ἰ- οἱ ἀλλόφυλοι Οεοτρ. δῖαν. Οἴἶτορ." -Ἐ εἃ- 
ἀεπὶ ἰπῖεῦ ὕπςος 8αν. Μοί. ἐκ τροσώπου αὐτοῦ] απο προσωπου 

ἄντα 20, 44, 56, γ4,) τού, τῶ, 134, 158, 236,243,245. Αἰά, ὕϑοτρ. 
5|αν. Μοίᾳ. ἀπὸ τρροσώπε Δαυὶδ 8ῖλν. Οἶτορ. καὶ ὠπήγαγε) 

Καὶ ἔγνω Δαυὶδ, ὅτι οὐ πταρασιωπᾷ Σαὲδλ “περὶ αὐτῇ τὴν χαχίαν' χαὶ εἶπε 

χαὶ [οὐκ] ἀπήγαγεν ΑΙεχ. καὶ ἔλαξε Ατπι. τ. Αται. Ἐὰ. 8ϊαν. Μοίῃ. 
καὶ ἀπήγαγε --μεγάλην] καὶ ἐπαΐαξζεν αὐτες πληγὴν μεγαλην, καὶ 
ἀπήλασε τὰ χτηνη αὐΐων 82, 93. ἔς, πῇ μεγάλην σφοδρα, τοϑ. 
Οοπρὶ. ἐν αὐτοῖς] αὐτες 44. Οεογρ. δ[αν. εν 247. ἐξ αὐτῶν 
Αττη. 1. Ατη). ΕάΦ. τόληγὴν μεγάλην] τληγᾶς μεγίγας Ατίη. 1. 
Αγ. Ἑά. τοληγῇ μεγώλῃ Οεογρ. δῖαν. τοὺς κατοικδντας] τοὺς 
κατοίκες Απη. 1. Αὐτῃη. Εά. ΟΘεογρ. 

ΥΙ. ἐγένετο] α 44. ἐν τῷ φεύγειν) ἐν τῷ φυγεῖν 11, 110, 2445 
247. ἐν τῷ φύγην ([0) 24ς. ὅτε ἔφυγεν (εογρ. 5[1.αν. υἱὸν] ργα- 
τηἶτῖ. τὸν 93. Οοπρὶ. υἱὸς Οἴογς. δίαν. ᾿Αχιμέλεχ!] Αδειμελεχ, 
1. Αβιμελεχ, 44. 6. ᾿Αχιμέλεχ; -αὐτὸς] Αβιμελεχ, καὶ ελϑειν 
προς Δαυιδ καὶ τὸς 447. καὶ αὐτὸς] καὶ ὅτος δῖαν. Μοί!. καὶ 

αὐτὸς ---κατίθη] εἰ ἐρξ, εμπὶ Ῥαυϊάα ἀείεπάϊε ἐπ Οεἰϊα Ἡϊετοα. -καὶ 

κατέξη ὅτος εἰς Κεῖλ μετ᾽ αὐτοῦ Οεοτς. καὶ κατέβη καὶ ὅτος μετ᾽ 
αὐτοὺ εἰς Κεϊλὰ ϑ8ῖαν. Οἶτορ. καὶ αὐτὸς μετὰ Δαυὶδ] , 85, 93» 
τοβ. Οοπρ. μετὰ Δαυὶδ], 44. μετὰ Δαυὶδ εἰς Κεϊλὰ) εἰς 

Κεειλα μέϊα Δαυιδ 244. εἰς Κελα κατέξη] κα]εδη εἰς Κεειλα ΧΙ. 
κατέξη εἰς Κειλα τη. 1. Αγηὶ. ἘΔ. κατίξη] καϊεξην (υς υἰάετατ) 

24ς. κ24)η. ἔχων ἐφὲδὴ ἔχον (ἢς) το ἐφεδ 24ς. καὶ εἶχε τὸ 
ἱποὺδ Αὐτὰ. 1. ἅτ. Ἑά. καὶ ἐἶχε τὸ εὐπδδ ΠΡΗ χειρὶ αὐτα} 
χειρὶ αὐτοῦ ΑἸεχ. 

ΨΙ1. Καὶ ἀπηγγέλη] καὶ ἁπηγίαλαν. 19, 82, 93, 1οϑ. Οοπιρῖ: 
χαϊ ἀνηγ[ελη 121. Καὶ ἀπηγγέλη---εἰς Κεῖλα] ΕἸ γεπεμπείαιμ οἱ 
δακὶ φμία υεπῖ! δαυϊά 'π Οεἰΐα Ἡϊετοι. τῷ Σαοὺλ] -Ἐ λεγοντες 

19, 82, 935 1ο8. ΟΟμΣρΡΙ. κα τῷ 44.- ὅτι ἥκει] οτι ἡλϑὲν τ2τ. ὅτι 
ἧκεν Αὐτη. 1. Αγη) Ἐά. Θέεοτρ. δῖαν. ὅτι ἥκει---Σαοὺλ 45] παδεῖ 
ἴῃ οἰαγαάξ. πηΐπογε ΑΪεχ. ὁ Δαυΐδ] α ὁ 19, 445 ό4, γ4. 935 τού, 
134) 158, 246. Οουρὶ. ΑἸά. (αι. Νίο. καὶ εἶπε Σαοὺλ] α Σαελ 
γ4. . Πέπρακεν) Ργδιηϊτί. οτι 64, 92, 1235» 144, 236, 244. ΑΙά. (δῖ, 
Νῖς. Θεοῖρ. ὅτι παρέδωκεν 5᾽1.ν. αὐτὸν] αὐτοὺς Θεογ. ὃ 
Θεὸς] Ὁ Κυριος 64. ΑἸά. κο τοϑ. Κυριος 123, 144, 236. (δῖ. Νίο. 
λ 242. εἰς τὰς χεῖρας} , τὰς ΠΠ, ττο, 123ν 144) 236, 242) 247. 
ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Απῃ. τ. τη. Εὰ. εἰς τὴν χείρα τ8. ἀπο- 
κέκλειςαι] αποκεκλιται 1Π. ὠποκεκλεισμένοι εἰσὶν Οεογρ. εἰσελ- 
ϑὼν] λ 44: εἰσελϑόντες Θοοτρ. ϑυρῶν καὶ μοχλῶν) (ἔχεσαν) ϑύ- 
ρας καὶ μοχλές ϑίαν. Μοίᾳ. 
ΝΠ. Καὶ ταρήγίειλε]: καὶ ι παραγίελει 19. καὶ παραγίελλει 82, 

93, 1ο8. Οοπιρὶ. πααντὶ τῷ λαῷ] τσαῦα τον λαον τς8ι κατᾶς 
δαίνειν εἰς τοόλεμον εἰς τολεμον καϊαδαινεῖν 11, ΧΙ, 445 τό, τΦό, 110, 
120, 121) 134) 1ς8, 244) 24.ς, 246, 247. ΟΟπΊρΡ]. ΑἸεχ. Οθοσρ. ϑ8[δν. 

εἰς πολεμον καΐαξηναι 82, 93. τοβ. εἰς πόλεμων (0) καϊαβαίνειν 445. 
εἰς Κεῖλα] ἐπι Κεειλα 82, 93. ἐπι Κεῖλα τοϑ. Οοπιρί. συνέχειν) 
Ῥγβεαιῖτς. τα 82, 93. ΟΟπηρί. τοὺ συνέχειν (ππιᾶγξ. πολιορχειν). 108. 
συνέχην (βς) 24ς. λαθεῖν 5ῖν. τὸν Δαυὶδ καὶ τοὺς] τω Δαυιδ 

χαι τοὺς τού, 24ςὡ. ἄνδρας αὐτῷ] αἀνδρας τοὺς μετ᾽ αὐτε 93, 1ο8, 
123. Οὐοιμηρὶ. 
ΙΧ, Καὶ ἔγνω Δαυὶδ] τὸν Σαυὲλ Ατῇι. 1. Ασπι. Ἑά. 

ἔγνω τῶτο Δαυὶδ 8αν. Οἷἶτος. ὅτι οὐ---τὴν κακίαν] οτι τὴν κακιᾶν 

τε ρι αὐῇε οὐ τποαρασιωπᾷ Σαουλ 645 92) 1445 236. (δι. Νὶς. οτι 

Σαουλ οὐ ταρασιωπήσει τὴν κακίαν 347. ὅτι περὶ αὐτὰ Σαοὺλ οὐ 

τοαρεσιώπα τὴν κακίαν ΑἸεχ. ὅτι οὐ παύει ἀπὸ τῆς κακίας τ. τ- 

Απη. Ἐά, ὅτι κακίαν διανοεῖ τπεερὶ αὐτῷ Σαδλ διαν. Ὀῇτορ. . ὅτι 

ἣ 
χαι 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄. 

9 4 [ἰφυ ξζ΄ ς 2 φ’ 

Θεὸς Ἰσραὴλ ἀπάγ[ειλον τῷ δόλῳ σου: χαὶ εἶπε Κύριος, ᾿Αχοχλεισϑθήσεται.. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΠ, 
ὁ ὦ ; : ͵΄ νι πῃ Ν ΄ δἰ χόλος 

Δαυὶδ' πρὸς ᾿Αξιάϑαρ τὸν ἱερέα, Προσάγαγε τὸ ἐφδδ Κυρίου. Καὶ εἶπε Δαυὶδ, Κύριε ὃ Θεὸς το. 
ξ . “ΞΨἌΖ΄.,ν, δ ", 3 “, ΣΝ .“.Ν .- ο᾿ τ ΄ ᾿ 

Ἰσραὴλ, ἀχόων ἀχήχοεν ὃ δδλός σου, ὅτι ζητεῖ Σαοὺλ ἐλϑεῖν ἐπὶ Κεῖλα διαφθεῖραι τὴν πόλιν δὲ 
2 φο 3 ’ Ἂς » ε “. 2 Ε 7 ε 

ἐμέ. Εἰ ἀποχλειαϑήσεται ; καὶ γῦν εἰ χαταξήσεται Σαοὺλ χαϑὼς ἤχασεν ὁ ὅδλός σου; Κύριε ὃ τι. 

Καὶ ἀγέςη Δαυὶδ 
ἴω 3 φ’ρο 9 “᾿΄. Ὁ Ἃ,.5»ἦ ΄ Ὁ 3"ς Φ ΄ 

χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῇ ὡς τετραχόσιοι, χαὶ ἐξῆλθον ἐχ Κεϊλα, χαὶ ἐπορεύοντο οὗ ἐὰν ἐπορεύ-. 
ΗΝ ρ» 9 [γ Ν 3 ... Ἃ ς- φζ ον “9 ρὸ 

ογτο" χαὶ τῷ Σαδλ ἀπηγγέλη, ὅτι διασέσωςαι Δαυὶδ ἐκ Κείλα, χαὶ ἄἀνῆχεν τ ἐλϑεῖν. Καὶ 
» ) ν. 2 “,» 2 2 ρ9 δι ὶ ἐχάσϑητο ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ ὕρει Ζὶφ ἐν τῇ ἐχάσισεν ἐν Μασερεμ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τοῖς ςενοῖς, χα ῆ ἡ ἐρῆμᾳ ῳ Ὁρ » ἕν τῇ 

βώ ἴω 9 ΄ ν} 3 4 μΝ ες’ .» ’ 3 Ν 7 9 

γῆ τὴ αὐχμώδει" χαὶ ἐζήτει αὐτὸν Σαδλ πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ ἃ παρέδωχεν αὐτὸν Κύριος εἰς 
- Ἱ Ν τ " ᾿ ΓΕ μ" . ͵ “ ΝΆ» 2» τὰς χεῖρας αὐτ, Καὶ εἶδε Δαυὶδ, ὅτι ἐξέρχεται Σαδλ τὸ ζητεῖν τὸν Δαυΐδ" χαὶ Δαυὶδ ἣν ἐν 

οὐ πιαρασϊωπῷ Σαὸὺλ] οτι Σὰδλ πέρι αὐυῖὸν γινεται,) Χᾶϊ οὐ ὡοαρᾶσι- 

πὰ 109,93. ἔς, πἰῇ παρεσιωπα, το8. οτι Σαουλ περι αὐῖον γίνεται; 

κα! παρεσιωπα ὁ Σακλ 82. ὅτι Σαοὺλ παρεσιώπα Οοταρ. Σαὲλ 
περὶ αὐτῷ τὴν κακίαν] τὴν κακίαν περὶ αὐτῇ Σαέλ ΟΘεοτρ. 8ῖαν. Μοίᾳ. 
τὴν κακίαν] -ἰ- αὐΐκ ςα. εἶπε Δαυὶδ] α Δαυιδ 44. πρὸς ᾿Αξια- 

ϑαρ τὸν ἱερία] «ὦ “4 ίαίδαν : Ἡϊετοη. ᾿ 
υἱ νἰάεῖυγ.) (δὲ. ΝΙς. Προσαγαγε] προσαγάγετε 247. 

ἄγαγε τὸ ἐφὰδ Κυρίου] Ὀοίεν ἐρλοά Τονείπὶ Ἡίΐετοη. τὸ ἐφὰδ] τῳ 
(τηεπάοίε) ἐφεδ' 64. τὸ ἐφοὺδ Κυρίον] τὴν εφουδ 44. κα Κυριου 74) 
120, 121) 134. ΟΟΠΊΡΙ. τω εφουδ τού. 

“ΟΣ, Καὶ εἶπε Δανὶδι Κύριε] καὶ εἰπε Κυριος 4. Δαυΐδ], 71. 
Κύριε ὁ Θεὸς] Κυριος οΘεος τιοβ. ἀκέων] 44. ἀκήκοεν] ακη- 
χρῶ 93. ἀκδει 121. ἔλΘῈ) ἐπ᾿ ἐμε 82, 93, τοβ, 123. ΟΟπρὶ. 
εἰσελίγειν 2422. ἐπὶ Κεϊλα] εἰς Κεειλα ΧΙ, 82, 93. ΑΙά. εἰς Κεῖλα 

108. Οοπρὶ. εἰς Κειλὼ 123. δι, ἐμέ] ρο δι᾽ ἐμε εἴξ βος ἄρπυπι 
“΄. ἴῃ ῥΠπΟΙρίο εἴ ἤπε σοτηπΊδβ ργοχίπγε 8 16 ηι]5 : οἕ ἴῃ πάρ. δ ἃ]. 
πι. μαρεῖυγ ἤς .΄. "ὶ ἐγαάί ἀενὶπὲ τπὸ νἱνὶ (οἶδε ἰπ πιαπες εἦας. εἰ Α ἀοίζεπ. 
{εἰ δαμὶ. βέμ! σειάϊυϊε ἤέγυς ἐπης. Ἰοπεῖπε εις {5 σεὶ ἱπάϊοας βάτο ἐπιο. 

εἰ αἱ! Ἰογείπης, αἰοίςεπάοι. ἀἰχίφις Θαυϊά γαγβεπι. (ἢ Ἰγαάοηΐ πε οἱγὶ 

Οεἰδε εἰ οτος φμὶ {μπὲ πισοιηε πὶ πάπας δαμὶ, οἱ αἱ Τροπιίπες Ἰγσαάοπί, 

τού. ' 
ΧΙ. Εἰ ἀπορι ἐϑήσεχαι εἰ ἀποκλισϑησεται τοό. ἘΪ ἀπο- 

κλεισϑήσεται---Σαοὺλ)] ταραϑδώσεσί με οἱ κα]οικᾶντες ἐν Κεϊλαὰ εἰς 
χεῖρας Σαέλ; καὶ νὺν εἰ καϊαξήσεται Σαέλ δῖαν. Οἶτον. καὶ νῦν] 
Ἔ εἰς χειρᾶς αὐΐᾳ [0 δξ πιᾶγγ. 243. καὶ νὺν εἰ καϊαξήσεται Σαὲλ] 
καὶ εἰ καϊαξήσεται νῦν ἐγταῦϑα Σανὲλ Ατη). τ. Αττη. Εα, κατα- 
δήσεται Σαοὺλ] α Σαουλ 24)ῆ.Ἡ καϑὼς ἤχεσεν] καϑως ἀκηχοεν 243. 
Κύριε ὃ Θεὸς ̓ Ισραὴλ] λα 44. κα ἰσρχηλ24ς. ἀπάγἴειλον τῷ δόλῳ 

σου] απαγίειλον μοι 44. ἀναγγειλον δὴ τῶ δαλω σε 245. καὶ 
εἶπε Κύριος, ᾿Αποκλεισϑήσεται] καὶ εἰπε Κυριος καϊαβδησεται καὶ εἰπε 

᾿ Κυριος αἀποχλεισϑησεται. καὶ εἰπε Δαυιδ εἰ τταραδωσεσιν ἀπὸ της 
Κειλα ἐμε και τες ανδρας μὲ εἰς χείρα Σαουλ. καὶ εἰπε Κυριος παραᾶ- 

δωσεσιν. το. ἢς, ἤπε {ξουπάο καὶ εἰπε Κύριος, εἴ ΟἸΠῚ χείρας Ρῖοὸ 
χεῖρα, 1.8. ᾿Αποκλεισϑήσεται] -ξ- καὶ εἰπε Δανιδ. εἰ συγκλασεσιν 
ανδρες Κεειλα ἐμὲ καὶ τοὺς ἀνδρας μου ἐν 'χειρι Σαουλ; καὶ εἰπε Κυ- 
ριος συγκλείσεσιν ΧΙ. καϊαξησεται" καὶ εἰπε Δαξιδ' εἰ πτιαραδωσεσιν 
οἱ σαρα τῆς Κηλαὰ ἐμε καὶ τοὺς ανδρας μδᾶ εἰς χείρας Σαουλ, και ἐπε 

Ἄυριος παραδωσεσι" τα. ἔς, οὔπὶ Δαυιδ εἰ Κειλα ρτο Δαξιϑδ εἰ Κηλα, 
123. ἧς, ουπὶ Δαδ εἰ Κεεῖλα ργο Δαξιδ εἰ Κηλα, 236, Άς, πἰῆ 
Κεϊλα, Οαῖ. Νίς. -Ἐ καὶ εἰπε Δαυιδ, εἰ παραδωσεσιν οἱ. ἀπὸ τῆς 
Κεειλα ἐμὲ καὶ τοὺς ανδρας μου εἰς χείρας Σαδλ, καὶ εἰπε Κύριος, 
τπαραδωσεσι 82. -Ἐ- ελάεῃη, πἰῇ οἱ τιαρὰ τῆς Κεειλὰ, ςιπὶ οἱ ἰῃ οδᾶ- 
ταξξ. πήποτε, ΑἸεχ. καΐαδησεται, καὶ εἰπε Κυριος ἀποκλεισϑησεται 
(πὶ πιᾶγρ. καϊαξησεται) καὶ εἰπε Δαυιδ. εἰ τοαραδωσεσιν οἱ ἀπὸ τῆς Κεῖ- 
λᾶ ἐμὲ καὶ τοὺς ἀνδρας μου εἰς χειρᾶς Σαουλ. καὶ εἰπε Κυριος παρα- 
δωσεσι το8. Ἐ καὶ εἰπε Δαυιδ. οἱ (ἢ) ταραδωσεσιν οἱ της Κεειλῶ 
με και πους ανδρας με εἰς χειρᾶς Σαουλ καὶ εἰπε Κύυριος πιαραδωσεσι. 
247. καϊαξήσεται. καὶ εἶπε Δαυὶδ, εἰ παραδώσασιν οἱ ἐπὸ τῆς Κεϊλὰ 
ἐμὲ καὶ τοὺς ἄνδρας μον εἰς χεῖρας Σαέλ; καὶ εἶπε Κύριος τταραδώσε- 
σιν. Οομρί. -Ἐ καὶ λέγει Δαυίδ. εἰ τπαραδώσεσί με οἱ Κεϊλίται καὶ 
τοὺς ἄνδρας μου εἰς χεῖρας Σαάλ. καὶ λέγει ὁ Κύριος τυαραδώσουσι. 
Ἀπ: 1 Αγπι. ἙἘὰ. -Ἑ καὶ εἶπε Δαυΐδ. εἰ παραδώσεοί με οἱ ἐν τῇ Κεῖλ 
χαὶ τοὺς ἄνδρας μου εἰς χεῖρας Σαοὺλ, καὶ εἶπεν ὁ Κύριος παραδώσουσι 
Οεογρ. 5[αν. Μοίᾳ. τοαραϑώσει σε 5ϊαν. Οἴἶτορ. 
ΧΗ. Καὶ ανίςη] καὶ ἀπεςη ς6. καὶ ἀναςὰς δῖαν. Οἶτορ. οἱ 

ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῷ} οἱ ανδρες αὐΐου 935 1ο8, 24.) 247. ΟΟΙΆρΡΙ. οἱ 
μετ᾽ ἄντα ανδρες 246. οἱ ἄνδρες αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ Θεοῖς. δῖαν. ὡς 
τετρακόσιοι] ὡσε! τετραχοσιοι 93) 247. ὡς ἑξακόσιοι Οοτηρὶ. Θεογρ. 
καὶ ἐξῆλθον] χαὶ εξηλϑὲν τού, τ2ο, 124. α καὶ Αγ. 1. Ασπι Ἐά. 
ϑίαν. Οὗἶτοβ. ἐκ Κεϊλὰ] εἰς Κεϊλῷ Αγπι. α. Ασπὶ, ἘΔ, πκαὶ ἔπος 

τὸν ἱερέα] α 64) τ44. (236.. 
Προσ- 

- Ζιφα 242. Ζὶπ (ἢς ἰηῖ4) Οεοτς. “Ζιφύρα 8ϊαν. Οἴτορ. 

ρεύοντο---Κεϊλὰ 251 αὶ ουπὶ ἱπτεγπγεά. 247. οὗ ἐὰν] οὗ αν 44, 93»; 
.1 ς8, 244. Οὐπιρὶ. ΑΙεκ. ὁ ἐὰν (0) 24ς. α ἐὰν Αγπι, σ, Θεογρ. 8ίαν. 
ὃ καὶ Ατη). Ἑά, ἐπορεύοντο 29] ἐπορευϑησαν 11, ΧΙ, 44, τό, γι, 
74, τού, 119, 120, ΙΔ 1) 134) 158, 242, 243, 2449 24ς, 246. ΑἸεχ. 
ἐδόλοντο Οεογρ. ϑἷαν. τῷ Σαοὺλ ἀπηγγέλη) απηγ}ελὴ τῳ Σαουλ 
82, 93, 108. Οοπιρί. Αττῃ. τ. Αγη). Ἐὰ. Οεοῦρ. ὀπήγγειλαν τῷ 
Σαοὺλ ϑίαν. ἀπηγγέλη} απηγίελλη 74. Δαυὶδ 25] κα 120. 
καὶ ἀνῆκεν] καὶ ἀνῆκεν ἔτι ς2, 64, 71, 92, 119, 144, 236, 242, 244. 
ΑΙά. δι. Νῖίς. -Ἑ Σαουλ 24). καὶ ὠνῆκεν τῷ ἐλθεῖν] καὶ οἰνῆκεν 
ἔτι καὶ οὐκ ἐξῆλθεν 54ν. Οἶτορ. τοῦ ἐλϑὲῖν] τα: εξελϑειν Π, ΧΙ, 
29, 445) 52, 56, 64, 71, 92) τού, 120, 123, 1347) 144) 158, 216, 242, 
243, 246, 347. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νίο. ἐξελθεῖν 10, 74) 82, 
93. 1οϑ, 119. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐκάϑισεν] - Δαυιδ ΧΙ, το, 44, τό, 64, 71, 82, 93, 
τού, τοϑ, 119) 120, 121) 123) 148, 243) 244) 246, 247. (οπρὶ. 
Αἴεχ. Ασαι. σ. Αστι. ἘΔ. ὥὕθογς. δίδν. Οἷἶτος. -Ὁ Δαδ 74, 93, 134, 
144, 236, 242. καὶ ἐκάϑησεν (ῆ0) Δῶδ24ς. - Δαξὶ δ ΑΙά, (κε, 
Νιῖς, Ὑπεοάογες. Ως ςς. ἱπ τ ἕερ. ἐν Μασερὲμ] ἐν Μασαιρεμ, 20. 
ἐν Μασσερεμ, 436. (αἵ. Νίς. α 247. Οοπηρ. ἐν Μασερὲμ--κά. 
ϑητῸ} α οὐπὶ ἰηϊεττηθά, σ ς8. ἐν Μασερὲμ, ἐν τῇ ἐρήμι.] εν Τῇ τρὴς 
μῷ ἐν Μασερεμ 11, 44, ςό, 71, τού, 120, 134. Οεογρ. ἔς, ἰῇ Μασ- 
σεράιμ, ΧΙ. ἔς, αἰῆ Μεσσεραμ 19, 82, 93,) τιοβ. ἢς, ηἰῆ Μᾶάασεραιμ, 
110, 243) 246. ἐν τῇ ἐρήμω εἰς Μασερεμ 121. εν Τὴ ἐρηήμὼ ἐν Μασ- 
σερεμ, 242, 244. εν τῇ ἐρήμῳ ἐν Μασεραμ 44ς. ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν Μα- 
σερὶϑ' ΑἸεχ, Ασπη. :. στη. ΕΔ. ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν Μεσερῶμ, ὙΠεοάοτεί. 
1. εἷς, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν Μασερμὲ 8ῖαν. Οἶτορ. ἐν τοῖς κενοῖς -- τῷ 
ὄρει} α οιπὶ ἱπτειτης, 247). καὶ ἐκζϑητο] και εκαϑετο 19. α 44. 
καὶ ἐκάϑητο ἐν τῇ ἐρήμῳ], 24.ς. ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ ὄρει ΖῚΦ] ἐν 
τῶ ορείγ ἐν τὴ ἐρήμω Ζιφ 10. τοβ. (οηΡ!. ἢς, ηῇ Ζηφ, 82. ἄς, εἰῇ 
Ζειφ, 93. ΑἸεχ. ἐν τῷ ὄρει τῆς ἐρήμου Ζὶπ᾿ Αττι. τ. Αἰτη. Εά. Ζὶφ] 
Ζειφ 11, (29. ἔς ἰηῆτα.) ςό, 64, τ2ι, 44ς, 246. ΑἸά. Ζηφ ιοό. 

ἐν τῇ 
1 Ρταηϊτ, εἰς τὸ ορος το αυχμωδὲς ΧΙ. ρῥγαιηϊεῖ. εδά. ἤπε ρτπιο 
τὸ 24ς. εἰς τοῦρος τὸ αὐχμῶωδὲς ἐν γῇ 20, ζ2, τό, όᾳ, γι, 93, τού, 
110) 120, 123) 134) 1447) τς, 236, 242, 243, 244. ΑἸά. Ολι. ΝΙς. 
ἢο, ἔπε ΡἈτΐπιο τὸ, 121. ΑἸεχ. α τῇ 44.-. ἐν τῇ γῇ τῇ αὐχμώδει] εν 
τὴ καινὴ εἰς τὸ ὑρὸς τὸ αυχμωδὲ: το, 82,93. ἔς, ηἰῆ αχμωδὲς τοϑ. 
εἰς ὁρος τὸ αχμῶωδὲς 246. τῷ αὐχμῶϑδες τῷ αὐχμώϑες (ἢς) 447. ἐν 
τῷ σκιώδει ὄρει ἐν τῇ αὐχμώδει γῇ Ατπι. 1. Ατπι. ἘΔ. ἐν τῷ ὄρει ζο- 
φώδει ἐν τῇ γῇ αὐχμώδει 5ῖαν. Οἶτορ. τῇ αὐχμώδε!] , τῇ 29, ξ2, 
κύ, 64, 71) 92, 110) 120, 121, 123») 1345) 144, 1ς8, 242, 244. ΑΙά. 
ΑἸεχ. (αῖ. Νίς. αὐχμωδὴ τοό. αὐχμῶϑι (ἢς) 236. αἰχωδει 54ς. 
καὶ ἐφήτει αὐτὸν Σαοὺλ] και εἐξητησε Σαδλ το. αὐτὸν 15] α 82, 
93, 1τοϑ. (οπῃρί. πάσας τὰς ἡμέρας] -᾿- τὸν Δανιδ 82, ο3, τοβ. 
Οοπιρὶ. ἐν τιάσαις ταῖς ἡμέραις Οξοτςᾳ. 8ίαν. καὶ οὐ παρέδωκεν 
αὐτὸν) α αὐον τ2ο. Κύριος} ὁ Θεὸς Οδογσ. δἷδν. χεῖρας αὖτ} 
χεῖρας τῷ Σαδλ 8ίαν. Οἴτορ. 

ΧΡ. Καὶ εἶδε] καὶ (δὲν 1:8. ΑΙεχ. 
α οὐπὴ ἰηϊειτηθ. 144. ἐξέρχεται] ἐρχεται 111,29. ἐξέχεται αὐτῇ 
(ἢ) 93. τοῦ ζητεῖν] αὶ τὰ ἴ21, 244)247. Βανεῖ τὰ ἵπ᾿ οἰασαέξ. 
τίποτε, ΑἸεχ. ζητὴν (Π0) 24ς. τὸν Δαυίδ] αὐῖον ΧΙ, 29, 44, τό, 
64. 71) 747 82, 92, 93) τού, 1τοϑ, 119, 120, 121) 123, 134) ις8, 216, 
242) 2445) 24ς, 246, 247. (οπτρὶ. ΑΙά, (δῖ, Νίς. Οοτρ. δίαν. χαὶ 
Δαυὶδ---αὐχμμώδει) και ἣν ἐν Τῇ ἐρήμῳ 44. καὶ Δαυὶδ ἦν] καὶ ἣν 
Δανὶδ' Θεοτρ. 8ϊδν. Οἴτορ. ἦν ἐν τῷ ὄρει] α ἣν 11, 121, 247. 
ΑΙεκ. ἥν ἐν τῷ ὄρει ὅς. δὰ ἢπ. οοη).] ἐκάϑητο ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ 
σκιώδει ὄρει Ζὶπ καινῷ Ατπι. 1. Ατγπι. Εἅ., ἐν τῷ ὄρει---Ζ.9] εν τὴ 
ερήμω τὴ αυχμωδὴ ἐν τὴ χαινὴ το. ἐν τῇ ἐρήμῳ εν τῇ Καινῃ Ζηῷ γι. 

ἐν τῷ ὄρει τῷ] ἐν τῇ ἐρημῷ τῇ ΧΙ, 29, τό, γ4, 82, 935) τῷ, 120, 134, 
158, 242, 243, 24ς, 246. ἐν ἀριγίο ὅγτ. Βατ- εῦν. ἐν τῷ ὄρει τῷ 

Καὶ εἶδε---τὸν Δανίδ] 

13. 

14. 

15. 



ὰ --»--- 

τας -- 

ΒΑΣΙΛΕΙῺΩΝ Α, 
κεφ. ΧΧΠΙ. 

ἢ ὄρει τῷ ἀὐχμώδει ἐν τῇ Καινῇ Ζίφ.. 16. τῷ Ὅρει τῷ ἀνχμ ἐν τῇ Ἀσινῇ Ζίφ. 
17. 

10. 

20 

21. 

22. 

28. 

ἰὰᾺ 

! 

ἐγώπιον Κυρίου" χαὶ ἐχάϑητο Δαυὶδ ἐν Καινῇ, 
δησαν οἱ Ζιφαῖοι ἐχ τῆς αὐχμώδες πρὸς Σαδλ 

, ϑϑὲεοω 3 2 ρῸ φ᾿ ϑ ρ τάι σὰρ ἥμιν ἐν Μεσσαραὰ ὃν Τοῖς ςέγοις ἐν τῇ 
Ἰεσσαιμδ; Καὶ γῦν πτοᾶν τὸ πρὸς Ψυχὴν τῷ βα 
χεχλείχασιν αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῇ βασιλέως. 

΄ “ 3 ΄ ΝΣ - Κυρίῳ, ὁτι ἐπονγέσατε ὥερι ἐμδ. 
λ 9 Ὁ» ΄ ρ, οὗ ἔςαι ὁ σὲς αὐτῷ ἐν τάχει ἐχεῖ 

αὐχμώδει!} εν τῇ ἐρήμῳ τῷ ἀχμωδει, ἴπ τηαγρ. δρυμῳ, τοϑ. εν τῇ ἐρήμω τὴ αυχμωδὴ τοό. ἐν τῇ ἐρήμω (οπΠΊρΡ]. ἐπὶ τῷ ὄρες αὐχμώδας 
Οεογρ. ἐν τῇ γῇ αὐχμώδει αν. Οἴἶορ. αὐχμώδει} αχμωώδει 
447 246. ἐν τῇ Καινῇ Ζιφ] Ζὶφ ἐν τῇ Καινῇ Οοιηρί. ἐν τῇ Κενι- 
ζείφ ΑἸά. καὶ ἐν καινισμῷ Ζι5 88ν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ δρυμῷ Ζίφ 8ῖαν. Μοίᾳ. Καινῇ ΖΙφ] καινηξείφ (ἢς) 64. ἴῃ γραγρ. ὕλη (ἴῃ τεχία ἀεεῖ ΖιΦ) τιο8, Ζειῷ τῇ Καινῃ τι9ρ. Κενη Ζειῷ τ2ι,26ς. Ζιφ τὴ Καινη 242. Ζειῷ ἐν τῇ Κενῃ 44). Ζεὶφ ἐν τῇ Καινῇ ΑἸεχ, ΖΙφ] 
α 82, 93. 

ΧΥῚ. ἀνέςη] , 6, 246. 
Ῥγϑτηϊ. ὁ 247. 
γὴν] εἰς Κενην προς Δανιδ τῶι, 247. 
Καινὴν] εἰς τὴν Καινὴν 82, 93, τοβ. 
ἘΔ. εἰς καινισμὸν 8]αν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ δρυμῷ 8ῖαν. Μοί,ᾳ. ἐν Κυρίῳ] ἐν τῷ Κυρίω Οοη!ρ!. πρὸς Κύριον Θδοτρ. 8[αν. Οἴτορ. 
ΧΕ. ὅτι οὐ μὴ--- πατρός μ8] ὅτι μὴ εὕρῃ ἡ χεὶρ τοῦ πατρός με 

Σαὲλ σὲ Οεοτῇ. ὅτι μὴ εὕρῃ σε καὶ χεὶρ τῇ πατρός μὲ Σαὲλ ϑ8ἴαν, 
Οὔτος. ὅτι οὐ μὴ εὕρῃ σε) μη σὲ εὐρῃ 825. εὗρῃ σε] ΤΥ. 64, 93; 
1τοϑ,. 123, 144. Ο(οχηρὶ. ΑἸά. αξ, Νὶς. κα σε 226. εὑρήσει σὲ 247: 
Σαὲλ 15]. 93. Σαὲλ τοῦ πατρός μοὺ] τὰ παῖρος με Σχδλ 44. 
καὶ σὺ βασιλεύσεις ,α 24ς. καὶ σὺ βασιλεύσεις ἐπὶ Ἰσραΐλ]) καὶ 
σὺ ἔσῃ εἰς βασιλέα Ἰσραὴλ δος. βασιλεύσεις] βασιλεύει 5.42. 
ἐπὶ Ἰσραὴλ] ἐπι τὸν Ἰσραηλ ΧΙ, 44, 93, τού, τοϑ, 347 1ς8, χες. 
ΟΟΠΙΡΙ. ΑἸά. ἐπι τω Ἰσραὴλ 74. εν Ισραηλ 244. ϑῖίασν. καὶ ἐγὼ] 
α ἔγω 247. (αι. Νῖς. σοι εἰς δεύτερον] σὩ δεύτερος Αγ). 1. Αττη. 
Ἐά. μετὰ σὲ δεύτερος (εοτρ. δῖαν. οἶδεν ὅτως] ἔγνω βτὼς 10, 82, 

ς-ν"ν»»} υἱὸς Σαὲλ] ὁ τὲ ὁ Σαὲλ (πο) 242. 
καὶ ἐπορεύθη] α καὶ 246. τορὸς Δαυὶδ εἰς Και.- 

ἡ] δαυϊὰ ἴα βίυασι γυϊς. εἰς 
( οΠΊΡ]. εἰς καινὸν ΑΥπ). 1. Αττη. 

93» 1οϑ. Οοπημ!. οἶδεν ὅτι ὅτως ἐςί Απτι. σ᾿. Δτηι, Ἑά. ἅτως] 
ὅτω (δὶ. Νίο. : ἮΝ 

ΧΝΤΙῚ. Καὶ διέϑενο} καὶ εϑεῦἼο το, τοϑ, 119. ἀμφότεροι δια. 
ϑήκην] ΤΥ. 1 8, 247. Α΄τῃ. 1. Ατπι. Εά. καὶ ἐκάϑητο] καὶ ἐκα- 
ϑήτω (Πς) 24ς. ἐκαϑητο Δαυὶδ] Ἐτ. 247. ΔΙεχ. ἐν Καινῇ] εν 
τῇ Καινῇ τὴ αχμωδει τοϑ. ἐν καινῷ Ατιη. ἵ, Αστη. Εά4. ἐν καινισμῷ 
δίαν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ δρυμῷ (ἢς ἰπῆα) ϑίδν. Μοΐᾳ ᾿ Καινῇ] ῥγα- 
τῆλ, τῇ 85, 93. ΟΟπρΙ. Κενη (ἤο ἰπῆ8) 121. τη Κενη 24ς. καὶ 
Ἰωνάϑαν] α καὶ Ατι. Εά. εἰς οἶκον αὐτΨ} εἰς τον οἰκὸν αὐΐου ΧΙ, 
20, 44. 56, ὅ., 74,93, τού, 123, 134) 144, 1 ς8. Οομρὶ. ΑΙά. εἰς 
οἶκον αὐτῷ ΑἸόδχ. ' 

ΧΙΧ. Ζιφαϊοι] Ζειφαιοι (11. ἂς ἰπη8.) τως. Ζηφαιοι (ἢς 1η14) 
τοό. Ζιϑαῖοι (ῆς ροῆεβ) ϑίαν. Οἴτορ. Ζιφαϊοι---λέγοντες 
Ζηφαιοι προς Σαδλ λεγονῖες 44., ἐκ τῆς αὐχμώδους] , Οοιηρί. 
Ἔ γῆς Ατη). τ. πῃ. ΕἘά. Θεοῖς. ϑ8ιαν. τρὸς Σαξλ---λέγονες] 
τρὸς Σαάλ. ἔλεγον ἐπὶ τὸν βανὸν Οεοῦρ. πρὸς Σαέλ. λέγον]ες Ἐπὶ 
τὸν βενὸν ϑίαν. Οἴτορ. ἐπὶ τὸν] εἰς τον 82. ἐπὶ τὸν βενὸν, λέ. 
γόοντες} λεγοιῖες ἐπι τον βανον «46. λέγονἾες) λέγον2424. Οὐκ 
δὰ} χε τς, 24ς. Οὐκ δᾳ Δαυὶδ] οἶδας ὅτι Δαυὶδ δαν. Οἴἶτορ. 
Δαυὶδ κέχρυπχ!] ΤΥ. 246. κέκρυπ]α!] χρυπήεται 82. χεχρυμμένος 
ἐξὶ Αππη. τ. Ασπι. Εα, Θεέοῖρ. σπᾶαρ᾽ ἡμῖν] τὰρ᾿ ἡμῶν 24ς. ἐν ἡμῖν 
Οδοῦς. δίαν. Οὗτος. παρ᾽ ἡμῖν ἐν Μεσσαρὰ] εν Μεσσεραμ παρ᾿ 
ἥμιν 82. ἧς, υἱῆ Μέσσαραμι, 93; τοϑ., ἐν Μασερὰ παρ᾽ ἡμῖν Οτεροτ. 
ΝΥ ΠῚ 1. 34τ. ἐν Μεσσαραὰ] εν Νεσσαρᾷ 11. ἐν Μεσαρα 111, εν 
Μασαιρα 29.243. ἐν Μασερα 44, τό, 74, τοῦ, 120,1 34γ1ς8. Αγ. 1. 
Απτη. Ἑά. Μεσερα 64, 246. εν Μασαρα 71. εν Μεσσερα 92, 144. 
ἐν Μασαραιμ 119. αὶ Οοπιρὶ. ἐν Μαχερὰ δίαν, Οὔτορ. ἷν τῇ 
Και»ῃ] α τῇ 29, 243. Οτερογ. ΝΥ]. οἶς. τῆς Καινῆς Ατη;. 1. ΑΙ, 
Ἑὰά. ἐν τῷ βενῷ] ἐν τοῖς βενοῖς Αττη. τ. ἐπὶ τὸν βενὸν Οεοτρ. 
ϑίαν. Μοίᾳ. τῇ Ἐχελᾷ] του Ἐχελαδ 64; 92, 144, 236. Οκξ. ΝΙς, 
τω ἔχελα 82, 93, το, Ἐλαδ Ατὴν. 1, Ἐχελαὰδ Ατην. ΕΔ. Ἐχι- 

ψοι. ἢ. 

Καὶ ἄνέξη Ἰωγάϑαν υἱὸς Δαυὶδ εἰς Καινὴν, χαὶ ἐχραταίωσε τὰς χεῖρας αὐτῇ ἐν Κυρίῳ, 
ὅτι οὐ μὴ εὕρη σε ἡ χεὶρ Σαδλ τῷ “πατρός μου, χαὶ 

18. μαΐ σὸι εἰς δεύτερον, χαὶ Σαοὺλ ὃ “πατήρ μου οἶδεν 

.ἈἌχελα 244. Χελὰτ 8ἴαν. Οἰἶτορ. 

» Σαοὺλ χαὶ ἐπορεύϑη ὡρὸξ 
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Μὴ φοξ, 

σὺ βαδιλεύσεις ἐπὶ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐγὼ ἔσο-. 
ὅτως. Καὶ διέϑεντο ἀμφότεροι διαϑήχην ΝΣ ΄ : ρ ἥ 9 " Ν 2 ᾿ χαὶ Ἰωνάϑαν ἀπῆλϑεν εἰς οἶχον αὐτϑᾷ,. Καὶ ἀνγέ.. )» ΝΝ 'Ζ 

᾿ ἔπι τὸν βενὸν, λέγοντες, Οὐκ ἰδὲ Δαυὶδ χέχρυπ- “δ ἴω ρὸ ἴω ρΦ φῷ Σ βῷ Καινῇ ἐν τῷ βενῷ τῇ ᾿Ἐχελᾷ τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ 
σιλέως εἰς χατάξασιν, χαταξαινέτω πρὸς ἡμᾶρ' 
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαδλ, Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ 

Ἠορεύϑητε δὴ χαὶ ἑτοιμάσατε ἔτι, 
"Ἂν, ΄ ΄. Ν 3 Ν , ρφΦ 

ον εἰπᾶτε, μὴ ποτε πανδργεύσηται. Καὶ ἴδετε χαὶ γνῶτε, 

« »“" ἐν ὦ 5. . ΧΑΙ γνωτε τὸν τόσον αὐὑτᾷ 

Ἐχελὰ] ᾿Ἐχελὰτ τ43. ΑἸά, 5[αν. Μοίῃ. Ἐχεά 242: 
᾿Εχελὰ τὰ] ἐχελάτα (ἢς) τον, τοὺ ἐκ δεξιῶν] τω εκ δεξιων 82, τοϑ. ,.93. κα τοῦ Αἰά. ὃς ἐςὶν ἐχ δεξιῶν Οδοῖν. τᾷ Ἰεσσαιμῶ] τὰ Ιεσσεμαν (ΧΙ, ςό, 64, τοῦ, τ2ο, 134, 144, 242. Οοῃηρί. ἢς ἰηδα.) 44. 74, 82, τἸο8, τοὺ Ἰεσσαιμουν (ἔς ἴμ.) 29, 71, 119, 243. τοῦ ἱεσκεν 52. τοῦ ἴσσεμεν 236, χοῦ Ιεσεξε 246. τῷ Ἰεσσεξέν Οαϊ. Νῖς. Ἰεσεμόν Αττη. τ. Ατηι. Ἐά. τὸ Ἰεσεξόν (ἢς ροίο1) Θεοῖς. τῇ ᾿Πεσεμόν (ἢς 'π|} 8αν. 

ΧΧ, Καὶ νῦν] Νωπε ερο Ψυϊσ. πᾶν τὸ πρὸς] ταΐα προς 121. Αἰά. πᾶν τὸ πρὸς ψυχὴν---κα]χξ χινέτω πρὸς ἡμᾶς] κατὰ πᾶ- σὰν ἐπιϑυμίαν τῆς ψυχῆς τοῦ βασιλέως κα]αξαινέτω καταξὰς πρὸς ἡμᾶς Ατη. τ. Ἄτην. Ἑά, “σᾶν εἰς ψυχὴν τοῦ βασιλέως εἰς καϊάξασιν πρὸς ἡμᾶς Οεοῦρ. ὅσον πρὸς ψυχὲν τοὺ βασιλέως ἐςὶν, καϊχξαινέτω πρὸς ἡμᾶς ὅ85ἴαν. Οἶτορ. πᾶν το πρὸς ψυχὴν τὰ βασιλίως κατ᾽ ἐπιϑυ- μίαν, καϊαξαινέτω (ἄν) πρὸς ἡμᾶς ϑίαν. Μοίᾳ. ,Ζέεμε ἀρβάδναὐὶε απίρια μιᾶς μὲ αἰ εεπάενει, ἀρίεεπάε Ψυὶς. τρὸς ψυχὴν] προς τὴν ψυχὴν 03» τοῦ. (ΟΠ Ρ]. εἰς ψυχὴν 242, 247. χεχλείκασιν} κεκλικᾶσιν (4.9) τϑτ. ργαιηῖε. καὶ ΑἸεχ. ᾿ κεχλείκασιν--- τῷ βασιλίως 29] ὅτι κεκλεισμένος ἐςὶν αὐτὸς εἰς τὰς χεῖρας σου τῇ βασιλέως Οδοσρ, κεὼὶ χλεισμένος γὼρ ἐςὶ, καὶ ὅτω μοι, ὅτω ἐν χειρὶ σοὶ ἐςί, 81αν. Οἰΐγορι κεκλείκασιν αὐτὸν] αἀποχεχλείσμενοι ξισιν ΧΙ], 20, 44, ζᾶ, τό, 64, 719 
745) 93, τοῦ, 119, 120, 134) 144, 1ς8, 236, 2.5, 242, 244, 246, ΑΙά. (λτ. Νίς. αποκεκλείσμενοι ὙδΡ εἰσιν 19, 82, 03, τοϑ, 123, 24ζ: (ΟπΊρὶ. ἡμέτερον δὲ συγκλεῖσαι αὖῇον τηᾶγο. 241. ὅτι κεκλείκαμεν 

λὰ Θεοτρ.: 

αὐτὸν πη, 1. Ατγπ). Εά, κεχλείκασι γὰρ αὐτὸν ϑίαν. Μοῦ. εἰς τὸς χεῖρας] εν ταις χέρσι τ9, 82, το8. (σπιρὶ. εν χέρσι 93. τὰς χεῖρας τοὺ βασιλέως] χεῖρας σᾷ 44. 
ΧΧΙ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς] καὶ λέγει αὐτῷ Αἴμα. 1. κα αὐτοῖς ϑ5ἷαν. Οἴἶτορ. ἘΕὐλογημένοι] ηυλογήμενοι ΧΙ. εὐλογημένοι ἐςὲ ΑἸτῃ. 1. 

Ἄτγῃ. Εα. τῷ Κυρίῳ) λ 246. ἐν τῷ Κυρίῳ ΔΑὔπι. τ. Απῃ. Εὰ, πρὸς Κύριον Οδορ. ἐπονίσαῖε περὶ ἐμὰ] ἐπονησαῖε ὑπὲρ ἐμου 247. ἐπόνει ὑμᾶς περὶ ἐμ Αἴπν. 1. Απτη. Εά, ἐπονήσαῖε μετ᾽ ἐμοῦ ϑῖᾶν. 
Οἰΐορ. 
ΟΧΧΙ]. Πορεύϑητε δὴ] Νὺν τοορεύϑητε Ατπη. τ. Απη. Εὰ. Πρα 

ρεύϑητε νῦν 8ιΔν. καὶ ἑτοιμάσαἶε] -1- τοπὸν 247. ἑτοιμάσαῖε 
ἔτι) Τὸ. Ατσιη. τ. πη. Εα. ἑτοιμάσαε αὐτὸν 51αν. Οῇτοσ. καὶ 
γνῶτε] - καὶ ἰδέτε 85, 93, 1οϑ, 123) 247. (ὐοπιρί. ΑΙεχ. Αττῃ. σ. 
Ἄτην. ΕἘά. κα καὶ σδογρ. καὶ ἔπειτα γνῶτε ϑῖαν. Οἴἶτορς. 
πον αὐτῇ} μαθεῖ αὐτῷ ἴῃ οβαγαξξ, τηΐπογε ΑἸοχ. α αὐτῷ ΑΥγ;, σ. ΑΥτ., 
ἙάΔ4. οὗ ἔςαι] οὐ ἐξιν τοϑ, 58. (οπιρὶ. οὐ ἐγαϑὴ δα ἢ; Σ ἔςαι 
-- εἴπατε] αὶ συπι ἰμτογηγθά, 24. ᾧ ἔραι ὁ τὸς αὐτῷ. ἔρχεσθε ἐν τάχει 
ἐκεῖ. ὃ εἴπαῖε ὅτι ἐρί Αττὰ. τ. Ασα. Ἐά4. ζὮ ἐεὶ μονὴ (3βαιϊο) αὐτξ, 
ἐκεῖ οὖν ἔρχεσϑε ϑίαν. Οἴτορ. ὃ ἔγαι ὁ πὲς αὐτῷ} μόϊ εγὶ 26: εκ; 
ὅϑγγ, Βα - ερυ. ὁ ποὺς] ὁ τοπος 52, 64, 92, 144. (κε. Νίς. ὁ πῶς 

λ , 
τον τὸς 

(ῆς) 242. αὐτῷ 29] αὐων82. ἢ εἴπαῖε) οὐ εἰπετε , Ἱ οτι 
εἰπε Σαδλ 82. -“Ἐ οτι εἰπὲν ο Σαβὰ 93, 108. (οὶ. μή ἄοτε 
τρανεργεῦ σηται] πε ὕογίε οαἰίοης εαἰπίαε ραΐ ὅδγτ, Βαι- εὖτ. πανδρ- 
γεύσηται] ῥγαεπηῖττ. τσαναργευσάμενος ΧΙ, 29, ζ29 ςὅ, 64, 71; 74) τού, 119, 120, 123. 134) 144) 236, 243, 244) 246. ΑΙά. (αι. Νὶσ. 2αγ- 
πργευσώμενος ἅτος ταναργεύσητε (ἢς) 10. τὐανδργευσαμενος ψτὸς 
τανδργευσεται 82. ποανεργευσαμενος ἔτος τανεῤγευσηται 93, τοϑ, 
Οὐοπιρι. τοαναργευσάμενος τοανεργεύσητε (ἢ) 242. το αγουρῤγενεται 
24ς. 
τ ΕΝ Καὶ ἰδετε---πτορεύσομαι] καὶ γνωτέ χαὶ ἰδέτε ἐκ τζαγΐων 

τατῶν τὸν τόπον ὁπῈ χβυπῆεται εκει, καὶ ἐπιςρεψαῖε προς με εἰς ἑτοιμον 
καὶ πορευσομῶι 247. καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ἐκ παγϊων τῶν τόπων ὅπε κρύ- 
δηται ἐκεῖ, καὶ ἐπιρρέψατε τορός με εἰς ἕτοιμον, καὶ τοορεύσομαι ΑΙεχ, 
5Ε : 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

ΚΕΦ. ΧΧΠῚ. 
“- ᾽’ ) Δ2 ε » Ν»ν Ψ» Ξ Ν ἰοὰ ἊΨ ὶ εξ εὐυγήσω ὑτὸ ν τχό - 

καὶ πορεύσομαι μεθ᾽ ὑμῶν" χαὶ ἔςαι εἰ ἐςιν ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἐξερευνήσω αὐτὸν ἔν “ἄσαις χι- 
; ΝΗ Ν ΄ ;Ψ Ζε: Ν Ν “ λιάσιν Ἰόδχ. Καὶ ἀνέξςησαν οἱ Ζιφαῖοι, χαὶ ἐπορεύϑησαν ἐμπρόσϑεν Σαδλ' χαὶ Δαυὶδ καὶ οἱ 

“3 “οἷ, ᾿ς. ρ Ν ) ε Ζ΄ 2 “ , " ν 2 7 . 

ἄνδρες αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τὴ Μαὼν χαϑ' ἑσπέραν ἐκ δεξιῶν τῇ Ἱεσσαιμῆ. Καὶ ἐπορεύϑη Σαοὺλ 

χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ ζητεῖν αὐτόν" χαὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυΐδ, καὶ χατέξη εἰς τὴν “πέτραν τὴν ἐν 
Ὁ) 9,2 7 ᾽ν» ΜΝ Ὺ“-ς 2 39 “2 Δ ὶδ 3 Ν 2 Μ 7 Κ -Η 

τῇ ἐρήμῳ Μαών' χαὶ ἤχεσε Σαδλ, καὶ χατεδίωξεν ὀπίσω Δαυὶδ εἰς τὴν ἔρημον Μαών. Καὶ πο- 
ό . “- ς 3 » Ὁ » Ζ ρ᾿ὕ 3 ᾽’ὔ ΔΝ ιν ν᾿. -- ει» Ἂ 

ρεύονται Σαοὺλ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ ἐκ μέρους τῇ ὅρους ἐκ τἔτϑ, χαὶ ἦν Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐ- 
δ, ΡῚ Ν. », 7 3 ΗΝ 7 

τῇ ἐκ μέρους τῇ ὄρους ἐκ τότε' χαὶ ἦν Δαυὶδ σχεπαζόμενος “πορεύεσθαι ἀπὸ πσροσώπου Σαέλ' 
Ἀφ Ψ, », ᾿ - Ν Ν ᾿ 5, » ω ἐν ᾿ 

καὶ Σαδλ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ ππαρενέδαλον ἐπὶ Δαυὶδ χαὶ τοὺς ἄνδρας αὐτϑ, συλλαδεῖν αὐτές, 
Καὶ πρὸς Σαδλ ἦλθεν ἀἅγίελος, λέγων, Σπεῦδε χαὶ δεῦρο, ὅτι ἀλλόφυλοι ἐπέϑεντο ἐπὶ τὴν γῆν. 

' Δ τς ΄ ν ΟΣ φ ἡ Α Ἵ ᾽ Καὶ ἀνέςρεψε Σαδλ μὴ χαταδιώχειν ὀπίσω Δαυὶδ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς συνάντησιν τῶν ἀλλοφύλων" 
δια τῆτο ἐπεχλήνϑη ὁ τύπος ἐχεῖνος, Πέτρα ἡ μερισθεῖσα. β ᾿ 

Καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε] καὶ ἐρευνήσατε καὶ ἴδετε ἐν τσᾶσι τόποις οὗ κε- 

κρυμμένος ἢ καὶ ἀναςρέφετε πρὸς ἐμὲ ἑτοιμασίᾳ Αταγ. τ. Ατπη. Ἑά. 
καὶ ἴδετε χαὶ γνῶτε ἐν σιᾶντι τόπῳ Σ αὐτὸς χρύπΊεται, καὶ ὥναςρέφετε 

πρὸς ἐμὲ ΟΘεοῖρ. ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἴδετε καὶ γνῶτε ἐν τᾶσι τόποις ὅ κρύπε- 

ται καὶ ἀναςράφητε πρὸς ἐμὲ 8[αν. Οἴτορ. καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε ἐν 

᾿πῶσι τόποις οὔ αὐτὸς κρύπΊεται, καὶ ἀναςρέφετε πρὸς ἐμὲ ἑτοιμασία 
5[αν. Μοΐίχ. Ουημοεγαίε, εἰ υἱάείς οπιπία ἰα ὀμία ἐὔμς, ἐπ φαίδης αὐ- 

κοπάμιν Σ εἰ γευεν πὶ αὐ γιὸ δα γερι ΠΟΥ 2, νυϊρ. καὶ γνῶτε] 

ἐκ παϊϊων των τοπὼν ὁπ ἀνῖος κρυπΊεται εκει καὶ ὠπεςρέψατε (Πο) 
προς με εἰς ἐτοιμον το. -᾿ ελάεπι, μἱ ἢ ἐπιςρεψαῖε, 82, 93, το8. (οπηρῖ. 
Ἕ ες παύων τοπὼν ὁποὺ χρυδησεται ἐκεῖ" καὶ εἐπιςρεψατε προς με εἰς 
ἔτοιμον 55, 436. (αι. Νίο. -Ἐ εκ τσανΐων τῶν τόπων ὁοπε αὐος κρυξη- 

σεται ἔκες καὶ ἐπιςρεψατε προς με εἰς ἔτοιμον 123. - ἐκ τυαγΐων τῶν 
τοπὼν ὁπῈ χρυξήσεται εκεῖ, καὶ επιςρεψετε προς με εἰς ετοιμιον {Ὁ ὃς 
ΠΊΆΓΡ. 243. καὶ τοορεύσομαι μεϑ᾽ ὑμῶν] ἑτοιμασϑεὶς τορευϑῶ μεθ 
ὑμῶν Οεοτγρ. ἵνα ἑτοιμασίᾳ πορευϑὼ μεϑ᾽ ὑμῶν 8αν. Οἴἶτορ. πὶ να- 
ἐἴαηι υοὐϊίεια. ας. -αορεύσομιαι] ττορευσομεϑα 11], 121. ΑΥτη. Σ- 
Ατη,. Εά. καὶ ἔςαι!] καὶ ἐᾶι 445 1ς8. κα δ(αν. 
"51 εἰ ἦ ἐν τῇ Ὑ ΑΤη. τ. Ατη,. Εά. 

γὴς 2446. ἐπὶ τ. γῆς καὶ ἐξερευν. αὐτὸν] καὶ ὑπὸ γῆν ζητήσω αὐτὸν 

δίαν. Οὗτος. καὶ ἐξερευνήσω] καὶ ἐξεραννήσω 20, 120. κ και 82, 
93. [08. (πρὶ. Ατπι. τ. Ασπη. ΕἘά. φητήσω Οεογρ. 8[αν. Μοΐ. 
αὐτὸν} α (ἀἀεἶϊτ, ἔιρτα 11η.} 1.34. ἐν πιᾶσαις]} εν πτασιν 111, 121. 
ὈοπηρΙ. Ργαρπηῖτ. καὶ ὅ1αν, Οἴἶτορ. χιλιάσιν] ργαρηγῖτε, ταις ΧΙ, 
44- σχιμᾶσιν 247. ' 

᾿ς ΧΧΙΝ. " Καὶ ἀνέξησαν] - ἐπορεύϑησαν Ατπι. τ. Αγ). Εά. καὶ 
ἀναςάντες 5ἷαν.-Οἤτοσ, οἱ Ζιφαῖοι] - εκ τῆς αὐυχμῶώδους ΧῚ, 29, 

52, 71) 747 92) τοῦ, τοῦ, 119, 120, 123) 134) 144) 158, 2432, 243, 
244. ΑἸὰ, (αῖ. Νὶς. οἱ Ζηφαιοι 44. οἱ Ζειφαιοι οἱ εκ τῆς αυχμω- 
δὲς τό. ἔς, ἤπε οἱ ἰξουμάο, 64) 93- -Ἢ οἱ ἐκ τῆς αυχμῶωδους 82. 
Ἔ ἐκ τῆς αυχμωδὸος (ἀυ. Δῃ αὐχίωδος) 416. οι, Ζηφαίοι εκ τῆς 
αὐχμωδους 24ς. -Ἑ εκ τῆς αχμῶώδους 246. 

5[αν. Οἶτορ. οἱ Ζιφαῖοι, καὶ ἐπορεύθησαν] καὶ ἐπορευϑησαν οι Ζει- 
φΦᾷιοι 247. ἔς, πῇ οἱ Ζιφαῖοι, ΑἸεχ. καὶ ἐπορεύϑησαν) λ Ἄγ]. 1. 

Ατη. Ἑά. αἰ καὶ δίαν. Οἴτορ. καὶ Δαυὶδ] Δαυὶδ δὲ Οεογρ. δῖαν. 
καὶ οἱ ἄνδρες} α οἱ Αγτηι. τ. Αὐη. Εά. ἐν τῇ ἐρήμῳ] Ριθτηΐττ, ἧσαν 

Ἅχιι. τ. Αἴηι. Εά. 514ν. ᾿ τῇ Μαὼ»] τη Μααν (ῆς ἰηξτα) ΤΙ, 20» 

51, 243. τῇ ἐπήχοω (ῇς ἰπ φοη1. [64.} 19, 82, τιοΒ. τη Ναων (ῆς 
Ἰηΐα) τό. τῆς ἐπηκοω 93. τῇ ἐπὶ κοὼ (ἢς ἴῃ18) 18. Μαὸν Απη. 1, 
Ἄττιν, Ἐὰ. τῇ ἐνδοτέρᾳ δῖαν. ἐκ δεξιῶν] ἐγγὺς 64, 92, τ44. ἐκ 
δεξιῶν τῷ Ἴεσσαιμδ} ἐγγὺς τὲ Μασεμὲν ς2. ἐγγὺς τὰ Μαεσσεῖεν 
246. (41. Νίο.ςὀ τῇ Ἰεσσαιμξ] τὰ Ιεσσεμὲς 44. τὰ Ιεσσεμδν (ἴπ 
Ἰρᾶγρ. αὐικεῖκ.) τοϑ. τὸ Ἰεσσαιμεν 82, 93. τὰ Ιεσεξοιον 246. τοῦ 
Ἴεσσαί ΑΪ4. τοῦ Ἰεσεμόν Ατιη. τ. Ατσῃῃ. Εά. 
ΠΧΧΨ, καὶ οἱ ἄνδρες ,. οἱ 236. Ατπη. 1. Αγην. Ἐά. 
Ῥγατηϊττ τοῦ 93. ζητην 54ς. φῥητεῖν αὐτόν---κα]ζξη] φητειν τὸν 
Δαυιδ και Δαυιδ καεδη 44. αὐτόν] τον Δαυιδ ΧΙ, 29, 56, 64, 
ἢν 74. 82, 93: τού, τΌ8, 110) 120, 134. 144, ι ς8, 26, 542, 241) 
24-ς. Οομρὶ. Ἄτῃλ, τ. Ατπ.. Ε4. ΟΘεοῦρ. δίαν. Δαυιδ 5.4. τὸν 
Δαξὶδ ΑΙά. καὶ ὥπήγίειλαν) καὶ ἀπηγγελη ΧΙ, 20, ςό, γ1, 74, 

82, 92» τού, τοβ, 120, 1237 134.1 8, 243: 24, 246, 247. (ομρὶ. 
᾿ἌΙΕχ. καὶ ἀπΉΎΎειλε (δῖ, Νὶς. -Ἐ "τοῦτο ὅ8ϊαν. Οἤτοσ. καὶ 
᾿ἀπήγϊίειλαν τῷ Δαυὶδ] κα τ44. 

2) νΝ Σ΄ἊᾺ “ 

εἰ ἐξῚν ἔτι τῆς 
ἑν» Δ “ ων 

ἔπι τῆς γὴς] ἐπὶ πασῆς Τῆς 

ζητεῖν] 

εἰς τὴν τοέτρὰν] ἐπι τὴν ὕσετρᾶν 247. 
ν » Φ  ἢ ᾿ Ω Ὰ “Ἃἰὦἰὃ."» “͵γυν,,ς τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ] αὶ τῇ ὅ4. (αἴ. ΝΙς. ἡ τὴν (οπιρι. ἣ ἐν τῇ ἐρημ 

«Ἀπη. τ, Ατιη, ἘΔ. δίαν. Μοίᾳ. ἣ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ Θεογρ. 8ῖαν. Οἴἶτορς. Μαὼν 19] Μααν 44, 64, τ2ο. ΑἹά, 
(οιηρί.. Μίανά (ἄς ἰπῆα) Ατίη. 1.Ἅ 

ΤῊ ἐπηχοω 93. ῬΥΞΠΗΪΙ. τῇ 

Μαόν (ς ἰῃμδὅα) Αχῃ). Ἐα. 

-Ἑ ἀπὸ αὐχμωδὲς 

. 

α ϑ8ίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἤκεσε] χαι τορενεται “46. καὶ ἤχκεσε 

Σαοὺλ] Σαοὺλ δὲ ἤκεσε Οεοῦρ. καὶ ἀκόσας Σαοὺλ ϑίαν. Οἴτορ. 
καὶ ἤκουσε ὅζς. δὰ ἔῃ, ςοπη.} α ς2, τοῦ, 236, 247. διδθεῖ ἱῃῖογ Ὡποος 
(τ. Νὶς. καὶ κα]εδίωξεν] καὶ κα]εδιωκεν 29. κα καὶ ϑῖαν. Οἶἴἶορ. 
ὀπίσω Δαυὶδ---Μαών Ηπαὶ.Ἷ εἰς τὴν ἐρῆμον τὴν ἐπήκοον ὁπισω Δαυιδ 

19, 93» 108. ἢς, πΙῆ ἐπήχοων, 82. ἧς, πἰῇ τὴν ἔρημιον τὴν Μαὼν, 
Οοπιρὶ. οπισω αὐΐκᾳ 44. Μχῶν ἢπα].] Μααν ΧΙ, ᾿ 34. αὐ. ΝΙς. 

ἐνδοτέραν 81ν. Οἴἶγορ. 
ΧΧΥῚ. Καὶ ποορευύον]α!] χῶιν ἐπορευοντο Χ]. δῖαν. ΟΙἶτορ. χαὶ 

πορευεται 20, 93» 108, 158, 247. (οπιρὶ. καὶ ἐπορευϑὴ 24ζ. καὶ 

ἐπορεύετο ΑΥ̓πι. τ. Οεοῦρ. ἐπορεύετο Ατηι. Ἐά. . ε ἡ ᾽ 

καὶ οἱ ἄνδρες αὐ- 
΄“Ὡ ΕΣ 

τοῦ] καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῷ 44. καὶ οἱ ἀνδρες αὐἴα μετ᾽ αὐταε καταδιωκούϊες 
οπισὼ Δαυιδ εἰς τὴν ἐρήμον Μάαων, και Σαξλ καὶ οἱ ανδρες αὐτε 247. 
λ οἱ Αγσπὶ. 1. Αγπι, Ἐά. α Θεοῖς. ἐκ μέρους τῷ ὄρους ἐκ τῶτε] ἐκ 
τέτα μέρες τοῦ ὄρους Ατπι. χ. Αππῃ. ἘΔ. ᾿ μέρους ὈΪ5] μεσα 111, 20, 
τὸ ὄρες ἐκ 1]. 1ο8. τὸ ὄρες ἐκ (ἔς ἰηῆ)} 24ς. ἔκ τάτε 15] αὶ εκ 
1, 44, 82, τού, 547. καὶ ἦν 15] ἣν 93» 108. 24ς) 247. (ομρ 
καὶ ἦν Δαυὶδ τ" --ἰἐκ τότε 23] αὶ ουπὶ ἱπίεγπγθά, 44) ς2, τού, 110. 
καὶ ἣν Δαυὶδ τ᾿ --προσῶπα Σαδλ] και ἣν Δαυιδ σχεπαζομενος ἐκ με- 
ρους ΤῈ Τβοὺς εκ ΤΈΤΕ ἀπὸ τροσωπου Σαουλ γι. ἐκ μέρους τοῦ ὄρες 
ἐχ τότε 25] δηῖεα Ἱερεβαῖυγ ἐκ μέρους τοῦ ρους τατα ροίεᾶ ογαία [ππὶ 
Ἰτατῶ τοὺ ορους 11. εκ του μέρους του ἐτερον 247. ἐκ τότε 2] τοῦ 
ἑτέρα 82, 93. (οΙηρὶ. τοὺ δευτερου το8. μδθεῖ ἐκ ἴῃ Ἵμιαγδέξ. πηΐποῖε 
ΑἸεχ. καὶ ἦν Δαυὶδ 29] καὶ Δαυιδ ἠν 82, 93. (πρὶ. καὶ εγενέϊο 
Δανιδ 247). ΔΙεχ. Δαυὶδ δὲ ἦν Θεογρ. ἥν Δαυὶδ σκεπαφόμενος 
Δαυὶδ ἥν σεπαζόμενος (ἢς : τηᾶγρ. περιελόμενος) το8.ι σκχεπαζόμε- 
νος--- Σαδλ 29] ἐν σκεπάσει πορεύεσθαι ἀπὸ προσώπε Σανέλ. Ατηι. 1. 
Ατπι. Ἐά. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ σκεπαζόμενοι ἀπὸ τῷ ὄρας ἐκεῖϑεν πορεύ- 
εσϑαι ὠπὸ προσώπε τῷ Σαέλ. Οεοῖρ. καὶ οἱ ἄνδρε; αὐτῷ σχεπαζό- 
μενος ἀπὸ προσώπου Σαέλ 8ῖαν. Οἶτορ, καὶ Σαοὺλ] ο δὲ Σαουλ 
71. Σαὲλ δὲ Οεοτς. 514ν. Οἴτορ. καὶ Σαοὺλ ἄς. 84 ἔπη. ςοη.] 
λ44. παρενέδαλον] παρεπλαγιαζων 10. ταρεπλαγιαζον 82, 93, 
1οϑ. (οπιρί. ταρεπλαξαζον τς8, εἰσέπιπίον δῖαν. Οἶτος. ἐπὶ 
Δαυὶδ] εἰς Δαυὶδ ϑῖδν. Οἰἶτορ. καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτϑ] καὶ ἐπὶ τὰς 
ανδρας αὐἷου 29, 243. Αἰά. Οεογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. , 5ϊαν. Οἴἶτορ. 
συλλαδεῖν αὐτὰς} του συλλαξειν αὐῇον 82, 93. α 1:8. Ργαρηγτ, τοῦ 
Οὐοπιρὶ. καὶ ἐδέλοντο συλλαξεῖν αὐτόν. 5[αν. Οἰἶτοσ. β 

ΧΧΝῚΙ. Καὶ τρὸς Σαξδλ---λέγων] Σαξλ λεγὼν 1ς8. πρὸς 
Σαοὺλ ἤἥλθεν ἄγγελος] αγγελος προς Σαουλ ἡλϑὲν 11, ὅ., 1.4.4, 236, 
242, 244. αγίελος ἡλϑὲν προς Σαουλ ΧΙ, 209, 44, τό, 71, τού, 110) 
(120, 123, 134, 2437γ24.ς, 246,.247. ΑἸεχ. (αῖ. Νίς. ἄγγελος παρε- 
Ὕενετο πρὸς Σαουλ 10, 82, 93, τοϑ. (οπιρί. ηλϑὲν ἀγγελος ὥρος 
Σαδλ 121. Ατιὴ, τ. Απη. Εά. Οεογρ. δ[αν. ἄγγελος] - Κυριου 
74.  Σπεῦδε] σπευσον ςό, “46. καὶ δεῦρο] καὶ ἡχε 19, 82, 93, 
1οϑ. (ὐοηρ!. -Ἐ ἐνταῦϑα Ατιη. 1. δεῦρο ἐνταῦϑα Ατηι. ἙΕά. ὅτι 
ἀλλόφυλοι ὅτε. αἀ μι. οοπ1.1 ὅτι ἐπέϑεντο ἐπὶ τὴν γῆν σου οἱ ἀἰλλόφυ- 
λοι υεόγρ. ὅτι ἐπῆλϑον εἰς τὴν γὴν οἱ ἀλλόφυλοι ϑἷαν. Οἰἕτορ. ὅτι, 
ἐπέπιπἼον οἱ ὠλλόφυλοι εἰς τὴν γῆν σου δῖαν. Μοί. ὅτι ἀλλόφυλοι 
ἐπέϑεντο] οτι ἐπεϑέντο οἱ ἀλλοφυλοι 11, 82, 93, τού, τοϑ. (247. υἱὲ νἱ- 
ἀετυτ.) ἀλλόφυλοι ἐπέϑεντο) ΤΥ. ΧΙ, 20, 44, τό, 71. 119, 120, 
158, 242, 243, 244.) 24ς. ΑΙεχ. Ατγπγ. τ. Ατῃη. Εἀά, ἐπέϑοντο (Πε) 
᾿ἀλλέφυλοι 134. ἔπεσε τὸ ἀλλόφυλον (ἢς) 246. ἐχύϑησαν οἱ ἀλλό- 
φυλοι (οπρ. ἐπέθεντο]. 121. ἐπὶ τὴν γῆν] εἰς τὴν γὴν 
Ατη). τ. Αγ. Ἑή, 

ΧΧΝΠΙΙ. Καὶ ἀνέςρεψε] καὶ ἐπεφρείψεν τό, 

α μὴ 74. Ριϑυηε. τε 82, 93, 1τοϑ. (οπηρὶ. 
123. μὴ διώκην (Π0) 24ς. 

μὴ καϊ]αδιώκειν] 

μὴ κα]αδιωκων τοό, 
2 ’ 

εἰς συνάντησιν) εἰς ἀπαντησιν ΧΙ, 290, 

24. 

ὅς; 

26. 

φῇς 

28. 



Γ 9 ΠΤ ἀἷ πῃσπ------- .-.ὄ ΠΡ Ἐὐκὰ" Ἀροα ον 

ΒΑΣΙΛΕΙῺΝ Α, κεφ. ΧΧΙν. 

Ι. 2. 

Φ 

ΚΑΙ ἀνέςη Δαυὶδ ἐχεῖϑεν, χαὶ ἐχάϑισεν ἐν τοῖς “ςεγοῖρ ᾿Ἐνγαδδί. Καὶ ἐγενήϑη ὡς ἀνέςρεψψε 
Ἁ )Ξ ιν» ἰδ 2 

[ω ν Ν 3 γ᾿ τῷ ιν. 

Σαδλ ἀπὸ ὄπισϑεν τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, λεγόγγων, Ὅοτι Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἔ»-- γαῦδδὶί. 
ΝΌΟΣ Ν ΟΝ Ὁ ΄ ὥσαντος Ἰσραήλ, χαὶ ἐπορεῦ-- 

ρ ἋἋ Ν Ν 
"“Ὄ . 

ΑΝ 
» “ 

ϑη ζητεῖν τὸν Δαυὶδ, χαὶ τοὺς ἄνδρας αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον Σαδδχιέμ. Καὶ ἦλϑεν εἰς τὰς ἀγέ- 
“Ὃ } λας τῶν “ποιμνίων τὰς ἐπὶ 

ΣΝ διδβλ ει Γῆ “Ψ αὐτὸν, δ ἡ ἡμέρα αὕτη, 

τῆς διπλοίδος τῇ Σαὸλ λαθραίως. 

445 71.) 74. τού, 119, 120, 134, τςβ, 243, Ζᾳς. ἐπεχλήϑη] ἐκλη- ϑη το, 64, 82, 93, τοϑ, 144, 236. (ογηρ!. (δι. Νίς. καὶ μερισϑεῖ- σα] 71) 158. ᾿ 

χαὶ ἀνεξη 82, 
καὶ ἐκάϑισεν] καὶ 

"Ἐνγαδδί} Ἐν- 
εν Γαῦδες (ἢς ἴῃ 

1. κ Τοι. ςοιη. το. Καὶ ἀνέρη] ἀνεςὴ δὲ 44: 93» 108. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ἐκεῖθεν]  Αππηνι, 
ἐκάϑησεν Οοπρ]. Βαθεῖ ἴῃ ςβαγαξῖ. ταΐπογε ΑἸδχ, 
γαῦδει 1. Γαδδι 44, (ιοβ. ἢς ἸΠ|Δ} 151. ΑἹά, 
ζΟπ}. ἔξᾳ. ςό, 119.) 242. ΑΥ̓π). 1. ΑΥΠΊ. Ἐ4. Γαδδει (ἔς πῇ) 82, 93- ἐν Γαδδί (ῆς ροῖξεα, τας, 243. (οπ)ρ].) (δι. Νῖς. ἔνγαδδίοις 247. ἐν Γαδ Οεοτρ. ϑ[αν. Οἴΐγος. 

Π. , Τοι. σοπι. 144. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγένετο 19, 93, 1ο8, 247. (οπ1ρ]. α ἐγενήθη 44. ἀπὸ ὄπισϑεν] α οπίσϑεν 242. Αττῃ. 1. Ασηι. Εα. ἀπὸ ὄπισϑεν τῶν ἀλλοφύλων] ροβ αἰδεηίρεπας Τριὰς], Οἱ]. καὶ ἀπηγγέλη] ἀπηγγειλαν 44. καὶ αἀνηγ[ελη 64, 236,47. (δε. Νῖς. καὶ ἀπήγγηλαν (Πς) 246. εἰ γεημηαυελμπί Τιὶςὶξ, ΟΔὶ. λα καὶ Αττῃ. Ἐά. ᾿ ὥπηγγίλη αὐτῷ] ἀπηγγειλαν αὐΐῳ ΧΙ, το, 29, δ: 74. τού, 1τοϑ, 120, 134) 1ς8, 44ς. (ΟΠΊΡΙ. δαν, ἀνηγγεῖ-. λαν ἄντῳ 82. ἀπηγγειλαν Δα 93. , λεγόντων] λεγοῦ]ες ΧΙ, το. 305) 44. ς6, 64, 71) 745) 825). 93, τού, τοϑ, 110, 120, 123) 134, 1-ς8, 242, 2..3, 244, 2:ς, ,46. (ομηρ]. ΑΙά. (αι. ΝΊς, δ[αν. λέγων ΑἸεχ. αἰϊεεπίες Τ,ιςὶϊξ, (αἱ. καὶ λέγεσιν Αττη. 1. ΑΥη,. Εα, τῶν ὅεοσρ. Ὅτι Δαυὶδ δα Δαυιδ ΧΙ], το, 
92, τού, 1οΒ, 110, 150, 1345}. 1ς8, 516, 242,343).24.4., 56ς. (οηηρὶ. (καῖ. Νίς. Αὐτῃ. τ. Αγπ). Ἐά. δίαν. (δὼ δὴ Δαυιδ8.. Ὅτι Δαυὶδ ἃς. «κα ἤἥπ. ςοπη.} ἔεες διατί ἕπ ἄφένιο Οσώαὶ εβ ΤιὰςΕ, ΟΔί. Ὅτι Δαυὶδ ἐν τῇ] ἰδὲ εν Τῇ 93. Δαυὶδ] ρτγατηῖ. δα τδι, 123. ΑΙά, ἥν δῖαν. Οἴἶγος. ἐἘνγαδδι] Γαδδι 10, 236, 247. (δι. Νὶς: Ἐλ- λαδὶ 44. Γαδδει τα, 242. εν Γαδδι 24ς. ΑΙα. Γαδϑὶ ἐς Ατη). τὶ Ἄτην. Ἐά. Γαδ Οεοιρ. δ[αν. Οἴἶτορ. ᾿Ενγαδὶ 5ἷαν. Μοίᾳ. ΗΙ. Καὶ ἔλαξε] - Σαὲλ ΟΘεογρ. 5ἰαν. 
λιαδα- τρεῖς χιλιάδας μετ᾽ αὐτῷ Θεογρ. 
τρισχιλίους ανδρας 44. ἀνδρῶν--- Ἰσραὴλ] ἀπὸ τῶν ἐκλέκτων παγίων ἐν Ισραήλ Οεοτς. ἐκλεκτοὺς] ἐκλεγζῆων 71, 82, 03,» 1ο8, 123,1 ς8. (ΟπΊΡΙ. Ασηγ, τ. Αστη, Ἐα, δῖαν. δἰρδζογιων 1 ας εξ, Τὶ. Ἰσραὴλ] Ῥιατλῖττ, τὰ 937) τοῦ. ΟΟΠΡΡΙ. ζητεῖν] ζητῶν ς6, 246. ζητεῖν τὸν Δαυὶδ] κα ἱπυοβίραπάμι Ὠαυϊά νυν. καὶ τὰς ἄνδρας καὶ ἄνδρας αὐτοῦ ἴσως «τφηα ον) Ατγηη. 1. ΑὙῃ,. Ἑά. καὶ τοὺς ἄνδρα.ς---Σ χὃ- δαιέμ.} κα οὐπι ἰητεγηιθά, 44. ἄνδρας αὐτῷ} ἀνδρας τοὺς μετ᾽ αντὰ 247. ἐπὶ πρόσωπον] χαΐὰ Ὡροσωπον 105. 82, 03, το8. ΟΟΙΏΡΙ, 
ἐπὶ πρόσωπον Σαδδαιέμ} απ  αείεηρ ϑεμανίομὶς ΠΧ Πυοἱ δ (αὶ, πορείαις ἀγρίων δορκάδων Απη. τ. Ασπ. Εά. ἐν τόπῳ Σαδδεὲμ, ἐν ὄρει ἐλαίῳ δίαν. Οἴἶγοσ. ἐνάντιον τοροσώπου Σαδδεέμ, 5]Αν. Μοίᾳ. βαρ ψωρεν αὐγωρεξέηεας ρείγας, φιίς (]ὲς ἐδίοὶῤως ρβεγυΐμδ δμπι. νυν. Σαδ-. δχιέμ. Εδδαιεμ, 11. Σαδὲμ ΧΙ, 20, κό, 71, 110, 243, 246. τῆς ϑη- βᾶς τῶν ἐλαφῶν 10, 82) 93, 1το8, (οη!ρὶ. των τέτρων Σαΐιεμν ς2. ἢς, πῆ Σαδεεμ,, “436. (δε. Νῖς. Σαδεεμ ὅ4, 144. σαδαν (οοτ- τοί εἢ ῬΕηΪτι5. Ππίεγα θ0,8.}) 74. δάΐογ. των πετρῶν τῶν ἐλάφων 92. 
Σαδὲν τοῦ, 120, 134. τῆς ϑηήρας των ἐλαφων Σαδιμ 158. ἥἤς, ηἰἷῇ Σαδέεμι,, 242. Σαδλϊεμ, 5.44. Αβιαλειμ 247. ᾿Αειαμείν ΑἸεχ, Σαδ- δέω, Οεοτς. τὴς 

ΙΝ. Καὶ ἦλϑεν] καὶ ηλϑὸν 74, 120, 134. 81αν. Οἴἶτορ. 
ἀγέλας] ἐπι τας ἀγέλας 20, τύ, 71, 74, 82, 93, 
τς8. (οπιρὶ. ΑἸά. Απη. 1. Αγην. Εά, ὅαν. ! 
82, 93, τοδ. (πρὶ. αἵ ἐπὶ Ατη;. 1. Ατιν. Εά. 
τῆς ὁδ} ἐπὶ τὰς δὸξ (ἢς) 134. τῆς ὁδ2} τὴν ὁδὸν Ατηγ. 1. ΑΤη. 
Ἑά. δϊαν. ἥν ἐλεὶ} ἦν οὐκεὶ (ἢς) ΄.4. Τὺ, Αὔπι. σ᾿. Ασπη. Ἐά. 
σπήλαιον] -ἰ- ἣν Ατπ). Εά4, καὶ Σχοὺλ εἰσῆλθε] καὶ εἰσηλϑε Σαδλ 
93» τοϑ., ΟὈμΡ]. ΑΙοχ. ΟἸεγίοί, ἱν. 754. ΤΒεράοτεῖ, Ὁ, κό. ἱμ 

ἈΞ... ἰκος ΄ 

ἾΤΟ τῶν λεγὸν- 

29, 44, τό, 6... 71, 74, 

με ἑαυτῇ τρεῖς χι- 
. τρεῖς χιλιάδας ἄνδρῳν] 

3 Ν 

εἰς τας 
τού, τοϑ; 123, 134, 

τῶς ἐπὶ) τῶν επι 
Ν 2. λ τὰς δ8ἷαν. ἐπὶ 

ρω ΓΟ] ν,,.»» 2 ρ τὼ τῆς οδξι χαὶ ἣν ἐχεῖ σπήλαιογ.- » ὶδ Ἧἢ ς» δ ἘΣ Ἰ οΥ ΞΣῚ ΄ τ ρῷῷ ; ΄ . 
χαὶ Δαυϊδ' χαὶ οἱ ἄν ἐες αὐτὰ ἐσώτερον τῇ σπηλαίε ἐχάσϑηντο, 

χαὶ Σαδλ εἰσῆλϑε παρασχευάσασϑαι, 
Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Δαυὶδ πρὸς δ ἐχ ΄ ἙΝ . "Ὃς 9 ὃ ΜΗ ἥν εἰπε Κύριος πρὸς σὲ παραδδναι τὸν ἐχυρόν σὲ εἰς τὰς χεῖράς σε, 

΄ 2 »-» ε 3 3 ᾿ ἘΣ 
Ἶ : 

χαὶ “ποιήσεις αὐτῷ ὡς ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου- χαὶ ἀνέςη Δαυὶδ χαὶ ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον Ν,..» : ρ»““ 
: Καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα, χαὶ ἐπάταξε καρδία Δαυὶδ αὐ. 

ζὔζ 3 ρο Ἂς 7 δὲ ι δὰ τὸν, ὅτι ἀφεῖλε τὸ “πτερύγιον τῆς διπλοῖδος αὐτῷ, Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τὸς ἄνδρας αὐτῷ, Μη- 

τ Ἀερ. Ασα. σ. Ασπ). Ἐάν κα εἰσηλϑε τοῦ. καὶ εἰσήλϑὲε Δαυιδ 24). Σαὲδλ εἰσηλϑε τσαρασχευάσασϑαι] Σαουλ τδαρεσκευαςαι 44. ἰμιγοίοὶβ δακὶ σαὶ (με αν Τιυςῖξ, Ὁ]. τοαρασχευάσασϑαι] τπαρασκευασϑυηναι 121. ἀνασχευάσασϑαι εἰς τὸ σπήλαιον ὙπΒεοάοτει, 1]. οἷς σκευώσηται Θεοτρ. -[ ἐκεῖ δ[αν. Οἴτορ.. 
πι. τες. 242. Δαυὶδ δὲ Θεοτρ. 58|}ν. καὶ οἱ ἄνδρες κ οἱ Ατπι. τ. Ἄγην. Ἐά. Θεοῖς. ἐσώτερον] ἐσωϑεν 543. ἐσώτερον τῷ σπηλαίε} ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐσώτερον 82, 1οϑ, Οοιρριὶ. ἐσώτεροι ἐν τῶ σπηλαιω 93. ἐν τοῖς ἐσωτέροις τοῦ σπηλαίου 5ἴαν., ἐσώτερον τοῦ σπηλαΐμ ἐκαϑην- Το] ἐν τω σπηλαιω ἐσωτερον ἐκάϑητο (0) εν αὐτω 19... ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐσωτέρῳ ἐκάϑηντο ΟΒτγίο. Ι. εἶτ. ἑπίεγίας βείμπο (Σἀδδαπε Ταὶς ϊξ. (Αἱ. ἐκάϑηντο ἐσώτερον τοῦ σπηλαίᾳ Ατπγς,. Αγση]. Ἐά. ἔχάϑην- το] -" ἐν αυτω 93» τοϑ. (οπρρὶ. τ , ν. Καὶ εἶπον] καὶ εἰπαν ΧΙ, 20, 
246. ΑΙεχ. καὶ εἰπεν 24ς. 
ἡ ἡμέρα] Α ἡ 44) 

ἵνα παρα- 
καὶ Δαυὶδ] και ἄεϊοι. 

(γ4. υκ νἱάδτιγ.) τού, 120, ΤΊ4, 
οἱ ἄνδρες] Ἔ τὸ σπηλαιξ 242. ᾿ Ἰδὲ 

108, 1:8, 24ς, Βαθεῖ ἡ ἵπ᾿ σβαγαέξ, χηΐπογ] ΑΙεχ. ἢ ἡμέρα αὕτη] αὕτη καὶ ἡμέρα ἐςὶν Αττυ. τ. Αγσῃ,. Εά. ἡμέρα---Κύ. ρίος Ὡρὸς σὲ] ἡμέρα, καϑὼς εἶπε Κύριος ΟΒεγίοί, Ι, εἰς. ἣν εἶπε] ἢν ἐποιῆσεν 1ς8. «περὶ ἧς εἶπε ΑτΥπι. τ. Αττη. ΒΑ, αν. Μοί.. Κύ. ριος] ὁ Κύριας ΒΑΗΙ. 8εῖ. Οταί. χνί. Ρ-9ς. 
δωμι 20, τό, γι, 82, 93,) 1ς8, 246. 
ἐγὼ ταραδίδωμε (ἢς) 242. τοαραδοῦναι--χεῖρας σου] ἐδου εγω δὲ- δωμι τον ἐχϑρον σοῦ Χ]. δου εγω διδομιι τον ἐχϑρον σοὺ εἰς τας χέρας σου 1Ὴ. ἔς, πἰῇ δίδωμι, (οπιρ!. ΒΑΠΙ. 561. ἰος. οἷ. ϊαόο ἐπέμηοῖι πε ἐμσα ἰπ »παρι δε ἐπὲρ Ταῖς, ΟἿ]. παραδοῦναι τὸν] ιδου εγὼ διδωμι τὴν τοϑ. ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμοι τὸν (6) 24ς. 
(εγίοι. 1. εἶτ. 

᾿ ππαραδᾶνα!]} ιδα ἐγὼ δὲ- 
δὲ ἔγω τοαραδιϑωμι [19. ἰδὲ 

δίδωμι τὸν 
τὸν ἐχϑρόν σου] τὲς ἐχϑούς σου Ατπι. τ. 8ῖαν. Οἰἶγορ.. εἰς τὰς χεῖράς σου], τας τό, 74.) τοῦ, 123, 1349 144, χε, 242. (δῖ, Νίς. καὶ τοιήσεις--ὀφϑ χλμοῖς σου] κ ΟὨΠῚ ἰηζεγς τηξὰ, 246. κ' ἡαεῖος εἰ φμε ῥίασἑια γμπὶ ἀπίξ οὐμέος ἐμος. Ταὶς (αὶ. αὐτῷ} μετ᾽ αὐτῷ Ατηγ. τ. Ατηι. Εά. αὐτοῖ; 851αν. Οἰἶγορ. ὡς ἄγα- ϑὸν] τὸ ἀρεςον 19, 82, 93, 108, 1:8, Οομηρι. Ομιγίοῇ. 1. εἴ. -Ἐ δὸ- κεῖ ᾿Ἄσιη. τ. Αγπὶ. ΕΔ. - ἐξὶν Οεοτρ. ὡς ὠρεςὸν δῖαν, ἐν ὁφ- ϑαλμοῖς σου] εν τοις οῷϑαλμοις σου τοϑ. Οὐρὶ]. ἐγώπιον ὀφϑαλμῶὼν σου δῖαν. καὶ ἀνίςη Δαυὶδ, καὶ ἀφεῖλε] καὶ ἀναςὰς Δαυὶδ ἀφεῖλε δίαν. Οἶτορ. διπλοίδος τοῦ Σαοὺλ] διπλοῖδος τῆς Σ χΕλ 11, 29, 120, 1219 134.) 1:8, 2432. ΑΙεχ. , τοῦ ΧΙ, 44,93, τοῦ, 215, ς- ΟὐμΏΡΙ. Ομιγίοῦς. 1. εἶτ. διπλοῖδος αὐῇου 110), 246. τῇ Σαὲλ]) εὐ νυ τοῦ (ῇς: νἱάείυν ΠΙΠῈ αὐτοῦ) Σ ΧαᾺ 144. τ Σαὲλ---βὶπλοί- δὸς ἴῃ σοτῃ ἴδα.] α οὑπὶ ἱπιεγηγθά, 2.47. λαθραίως} λαϑρεως 24ς." ὠ Ἷ. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγένετο τ9, 82, 93, 1ο8, Οομηρ!. νὰ ἐγενη- ὅ)η 44. ΟΒεγίοί. 1. εἶς, καὶ ἐπάταξε] , και 44. Ἄτην. ΕἘά. ἐπά- σαξε γὰρ ὙΠεοάοτει. 1, οἴ, καὶ ἐπάταξε καρδία Δαυὶδ αὐτὸν] δὲ 2εγομβῆε ον αυϊά 1,ὰς. ΟΔ]. ἐπάταξε καρδια] ῥεγομ βῆ ἐὸν εὐες ὅγγ, Βα-Ηερτ, καρδία] ἡ καρδια 242. καρδία Δαυὶδ αὐτὸν] τὸν Δαυιδ ἡ καρδια αὑτῷ 82, 93. Θοπηρὶ. ΟΒγνίοίξ, 1]. οἷς. Ατπγοι. Λτγην, Ἐ4. ἤς, ἔπε ἡ, τοβ. ἢς, πιῇ Δαξὶδ, ΤΙ Βεοάοτει, ἴος. εἶς. Δαυὶδ ἡ καρδία αὐτοῦ 81αν. Θῆγορ. ἢς; 

Δαυὶδ αὐτὸν] Δενιδ ἐπ᾽ αὖον 244-. κα αὐτὸν ΟΔῖ. ΝΙ6. ὅτι ἀφεῖλε] οτ, ἀφειλετο τοϑ, 123. (οπηρὶ. ὅτι ἀφεῖλε ὅς. ἔῃ. ςοπι.] κα 44. εο φηοαῖ ἀἰσηυ 7. ρίαπαπι οὐϊαναγαϊ; Τὰς ϊξ, ΟἿ]. διπλοῖδος αὐτῷ] διπλοι- δὸς Σχελ ζό,24.:ς. α αὐτὰ ὙΠεοάοτοει. 1. εἰξ. διπλοΐδος τὰ Σαδλ 5[αν. ΝΠ. Δαυὶϊδὴ , 445 144, 236. (λτ. Νῖο. ΒΙδ]. Βοβεπη. Μείδι- 
«ς ἢ, ἄνδρας αὐτξ] ἄνδρας αὐτῷ (ἢς ἴῃ φοπ. ίε4.) ΑἸεκ. Μη- 
δαμῶς μοι} μηδάμως ἐμοι 82, 93ν 1οϑ. (Ομρ!. Ὑβεοάογει. Βη]. 9εὶ. 1. οἷς, μηδαμῶς γένοιτό μοι Ατηι. τ. Ατιη. Εα. μὴ γένοιτό μοι ἐϑδὲν δίαν. Οἷἶγορ. μηδαμῶς μὴ 81αν. Μοίῃ. Μηδαμὼς μοι τταρὰ Κυ. 
ρίου] Νοι πεἰἀὲ σοΉΑσ αΣ Ζ Ζοοπιίπο 1, αοϊῖ, (ΑἹ. 2τορηέως δὲ ον εξηῖ; Ὄεως Βι0]. Βοβεπι. ΜΜεϊδηιγίοῃ. παρὰ Κυρία} παρα Κυριῳ ΤΙ, 

τῷ 
ηἰἢ αὐτοῦ, ϑ8αν. Μοί. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

6, ᾿- ΘΝ η : 3 ᾿ Ν Ν 3, 9 "Ὁ 3 7 

μου ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅτι χριςὸς Κυρίου ἐςὶν ὅτος. Καὶ ἔπεισε Δαυὶδ τοὺς ἄνδρας αὐτ ἐν λόγοις, 
» ὦ 2 ΄ »“ ᾿ ͵ .ν΄)ὋὉ } μδ Ζ Ν ᾿. ΄ νν Ἶ ΨΣ) 

χαὶ οὐχ ἔδωχεν αὐτοῖς ἀναςάντας ϑῦσαι τὸν Σαδλ' χαὶ ἀνέςη Σαδλ χαὶ χατέξη τὴν ὁδόν. Καὶ 
-ς 2 “3 ,φΦ, ᾿ Ν 3 ἈΝ 7’ .ν 7 

ἀνέςη Δαυὶδ ὀπίσω αὐτῇ ἐχ τῷ σπηλαίου" χαὶ ἐξόησε Δαυὶδ ὀπίσω Σαουλ, λέγων, Κύριε βασι- 
ὑπ ὼ 2 ᾿ .. » “᾿ ,,Ψ Ν ΣΝ ΄ ϑ ἜΣ» ἈΝ »“ 

λεῦ" χαὶ ἐπέδλεψε Σαὸλ εἰς τὰ ὀπίσῳ αὐτῇ, καὶ ἔκνψε Δαυὶδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτὰ ἐπὶ τὴν γῆν, 
δ ΄ 3. »" ; Ν ε “32 »“ “" ͵ »“" "“ Ζ΄ 

χαὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Σαδλ, Ἱνατί ἀκέεις τῶν λόγων τῇ λαδ, λεγόν- 
95.ἈἈΝ - “,,Ν. 7 3 ν 2 “ες ἿΓ76᾿ ΄ ε ΄ ᾽ ε 5 9 λ Φ ὁΠΣῈὅῈὃΘϑὃ-ἷΠΚἷΠΛΠ ςε 

των, δὰ Δαυὶδ ζητεῖ τὴν ψυχήν σου ; ̓ Ιδοὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου ὡς 
ρι ἢ, 3 »" ᾽ὔ ς“ 3 3 ΄ 9 ρ᾿ 

παρέδωχέ σε Κύριος σήμερον εἰς χεῖράς μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, Χχαὶ οὐχ ἠξελήσην ἀποχτεῖναί σε, 
Ν. : », 2. “Ζ “" ὃν 2 Ζ Ψ Ν ΄ » 2. . 

καὶ ἐφεισάμην σου, χαὶ εἶπα, Οὐχ ἐποίσω χεῖρά μ8 ἐπὶ χὑριὸον μου, ὁτι χριςος Κυρίου δτὸς ἐς, 
ρο ᾿ ᾿ς 3 φὸ ΄ 9 Ἁ, 3 ΄ ΝΝ 7 .. 9 

Καὶ ἰδὲ τὸ πα]ερύγιον τῆς διπλοΐδος σου ἐν τῇ χειρί μου, ἐγὼ ἀφήρηχα τὸ πἸερύγιον, χαὶ οὐχ 

29,24. εἰ ποιήσω] ποιῆσαι Ομιγίοί. 1. εἶ, εἰ ποιήσω---τῷ 
χριξῷ Κυρίου] Λ΄ Άεεγο ἀος οεγόμπι εἰοπιῖπο σπέος, οὐγὺβο Πονεὶπὶ. 1, αοὶξ. 

(α]. πη γαείαρι ἔαπο γέσι εἰοναῖπο πίεο εἰ μπόΐο ]) εἰ Β:0]. Βοδειῃ. Μεοίδη- 

τῆς ἢ. τὸ ῥημα---τῷ χριςῷ] τὼ χυρίῳ μοὺ τὸ ρημῶ τῷ χριξὼ 44- 
τῶτο τῷ χυρίῳ] τοῦτο ...χ. (Πς : ἄμε νοῦε8 {πηΐ εἴαΐᾳε.) 242. τῷ 
κυρίῳ μον} α τῳ 64, 1445).336, 244. κυρίῳ Οαῖ, Νίς. τῷ χριρῷ] 
Ῥταπιῖτι. καὶ ΘΟ οτς. χριστῷ Κυρί5] χρῆγω Κνριω 93. ἐπενέγκαι] 

ἐνενέγκειν ΧΙ. επενεέγκειν 20, 445) 565 71) 745) 82) 93, τού, το8, 110, 
120, 123,13491ς8,242,243,246. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ομιγίοίε. ΤΒβεο- 

ἄοτεῖ. Βδῇ]. 8εὶ. 1. οἷ. ὃς ἐπενέγκω Οεογρ. ἐπενίγκ. χεῖρ. μ. ἐπ᾿ 
αὔτ. κὲ εχίεμ απ πιαπμηρ πισαηρ ἐπ ἐπα ΒῚΌΙ. Βοδεπη. ἸΜοἰδηττ ἢ, 

χεῖρά μῈ] χειρας με τό, 246. ῬγαΠηϊζ. τὴν 123. 1.4.47)236. (αἴ. ΝΊο. 

Οἰγίοῦ. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷϊ. μὲ 247. χέρα μου ἐπ᾽ αὐτὸν] ἔπ᾽ 

αὐτὸν χεῖρώ μου Απτ. 1. ἐπ᾿ αὐτὸν χεῖρας με Ατηι. Ἑά. ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν] προς αὐον τα1. ὅτι χριςὸς Κυρίου ἐεὶν ὅτος] α 44. φιίΐα 
εὐγσύϑως Τοοναϊπὶ ο. Μυὶς. φωῖα κπᾶῆες Τονμὶπὶ οῇ. Β10]. Βομεηι. Μ6- 

Ἰδπισιςἢ. χριςὸς Κυρίου) χριξος Κυριος 242. Κυρίς ἐςὶν] Τὸ. 

Θεοῖς. ἐρὶν τος] α ὅτος 82, 93. 24ς. Ομγίοῦ. Ὑβεοάοτειϊ. Βαη]. 

δεῖ. 1. οἷ. Τα. τοϑ. Οοπηρὶ. ἀίς οἱ. Ἰαιςῖξ, (αὶ. -Ἑ ἤν ονιίπης 
εη:, ποπ ζαείσηε ἦος, πὴ Τρονιίκες ἰρίς ἐπε οζοίαὶ, σε! βὶ νεπίαι ἀϊος 
ὀὐμς πιογεΐσ, Δὲ ἦος ἐΐα πὶ κα! ἐπὶ δεϊϊωσι, δὶ ρεγεαί. Ῥνορίτίας Δὲ πιὰϊ 1)ο- 

σιΐπμς, ποη ἐχίοπαόαηε ιαπεη πεαηξ ἐπὶ πόδα Τορπὶ, (Αἀάϊταπηδηταηι 

Βος Πηρυΐεγε ἀείαπηρίυπι εξ νἱἀδίυγ εχ σοπ)γηδῖ. 10, 11. ΓΆΡ. ΧΧΥ].) 
ΒΙιδ]. Βοβεπ). Μεϊδηι τς ἢ. 

ΝΠ]. ἔκπεισε) ἔπισε (ῃ.) 242. μιαβὲ ὅγγ. Βαυ-Ηεῦτυ. ἔπεισε 
Δαυὶδ] α Δαυιδ τς8. καὶ οὐκ ἔδωκεν] εἰ ποπ ρεγσα Τιιςϊξ, ΟἿ]. 
καὶ οὐκ ἔϑωκεν--τὸν Σαδλ] καὶ 5κ ἥν αὐτοῖς ἀναςαίΐας ϑανατωσαι τον 

Σαδλ ΧΙ. ἔδωχεν αὐτοῖς] ἐδωκεν αὐἷας 247. ΑΙεχ. ἀναςᾶντας] 
α Ὅεουρ. δίαν. Οἷτορ. ἀναςᾶσι 5[αν. Μοίη. ἀναςαντας ϑύσαι] 

ἀναςήναι καὶ ϑαναΐωσαι το, 82, 93, 1ο8. Οοτηρί. αναςανῇες ϑανα- 

τωσαι 44. αναρῆναι καὶ ἀποχτεῖναι ΟΒτγίοϊι. ἵν. γόο. κἰ ψυγρεπίο: 
οεεϊἰεγεηί Τιαοὶξ, (41. ἀναςῆναι καὶ κτεῖναι Αττῃ. 1. Ατηι. Ἑά. ϑυ- 

σα!] ϑαναΐωσαι 29, ς2, τό, 71, 74, 92, τοῦ, 120, 1219 1235» 134) 144, 
1ς8, 236, 242, 243) 244, 24ς, 246, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. (αἴ, Νῖς. κτεῖς- 
ναι Οεογρ. δῖαν. καὶ ἀνέςη Σαὲλ] καὶ Σαξλ ἀνερὴ ἐκ τοῦ σπηλαιᾷ 

24). ἜΞκ- τοῦ σπηκχαίσο ΑἸεχ. καὶ Σαυὲλ ἀνέξη ἐκ τὰ σπηλαίου 
ἐκεῖϑεν ΑἸτη. 1. Αγπγ. Εά. καὶ κατέξη] καὶ εζηλϑεν 82, 93, 108. 
Οομρ. καὶ κατέδη---ἐχ τοῦ σπηλαίου ἴῃ οοπι. ζξη.] καὶ ἐξηλϑεν 
εἰς τὴν οὗον ἐκ τέ σπηλαιξ τιθ.Ἅἁ. τὴν ὁδὸν] ρῥγοτηϊῖ, εἰς ΧΙ], 20, 449 

42, 5ξό, 71, 745 τοῦ, 120, 1345) 144) 158, 242, 243, 244. Αἰεχ. (Αῖ. 
Νῖς. Απῇ. 1. Ασπὶ. Εά. δίαν. Μοίᾳ. εἰς τὴν οὖον ἐκ του σπηλαψρυ 
82, 93, τοϑ. Οοπηρὶ. τὴν οδον αὐτῇ 21. εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῷ ΑΙά, 
ἔς, πἰῇ αὐτῇ, δῖαν. Οἴτος. ἐπ οἷαι. Τωυςΐξ, (αἱ. ἐπὶ τῆς ὁδα Οεοτρ. 

1Χ. Καὶ ἀνέςη] καὶ ἐζηλϑε ΧΙ, 29» 52) 64) 71) 74, 82, 92, 93, 
τού, τοϑ, 110. 120, 134) 1445 188, 236, 242) 244, 24ς,) 246. Οοτηρ!. 
(αι. Νῖς. Ομιγίο. ἱν. γ63. λ καὶ Αχηι. τ. Ασω. Εὰ, Καὶ ἀνέςη 
Δαυὶδ] καὶ Δαυιδ εξηλθὲν 44. Καὶ ἀνέςη Δαυὶδ---λέγων] Εἰ εχ 
Ῥαυίά μοῇ ϑακὶ, ἀϊξεπε: Τραολῇ, (αὶ, ὀπίσω αὐτῷ}, 82. οπισὼ 

Σαδλ 93, τοϑ, ις8. Οοπιρὶ. -Ἐ καὶ ἐξηλϑὲν 123,247. ΑΙαχ. ὀπί. 
σω αὐτὰ ἐκ τοῦ σπηλαίου] ἐκ τῇ σπηλαίξ ὀπίσω Σαδλ Ομγγίοί. 1. εἷς. 

ἐκ τοῦ σπηλαίου] α 244. ἐξῆλθεν ἐχ τοῦ σπηλαίου ἐκεῖϑεν Αττη Σ. 
Ἄγχγη. Ἐά. 

α 82. ὀπίσω Σαὰδλ)] α ΧΙ. οπισω αὐτὰ 745) 121. ΟΒεγίοί. 1. οἶς. 

Αστη, τ. τη. ΕΔ. δῖαν. Οἷἶτορ. λέγων] α 44. ὅτω λέγων Ομιγ- 
(οἵϊι. 1. εἶς. καὶ λέγει αὐτῷ ΟΘεογρ. Κύριε βασιλεῦ] Κυριε ἐμὰ βα- 

σιλεν ς2. Κυριε μου βασιλευ 92, 123, 236, 247. ΑΙοχ. (δι. Νῖς. 

Ομιγίοίς. 1. οτ. Απη. τ. Απη. Ἐά. καὶ ἐπέδλεψε] και ἀπεξλεψεν 
1ς8, 236. καὶ ἀνέδλεψε ΟΒιγίοῖξ. 1. οἶς. δἰ τείῥεχὶς Ἰλιοῖῖ. (ὯΙ. 
εἰς τὰ ὀπίσω αὖτ] α ἂντξ 44. λες τὰ 71) 03) τοϑ, 247. (οπιρὶ. 

καὶ ἐξόησε Δανὶδ) , Δαυιδ 44γγ71γ1ω21. (γΓγ ΠΗ͂, 1. οἷς, τ ζστρ!. ΟἸ γος. ἱν. γός, γγ6. 

Αἴεχ. Ομ υγίοί. 1. οἶς. οπίσω Δαυιδ 244. κα εἰς 2Ζ4ς. εἰς τὲς ὥμους 
αὐτῷ. Αται. 1. αἰΐυς. Ατηι. ΕἘά. εἰς ὥμους αὐτοῦ Οοάά. υπάεςϊπη 
δετρὶ!. ἔκυψε] ἐχαλυψε 247. ἔπεσε Αττη. τ. Απη. Εά, ἐπὶ 

τορόσωπον--- γὴν] ἐπὶ τὴν γὴν προσώπῳ αὐτῷ (εοτρ. εἰς τὴν γὴν 

τροσώπῳ αὐτὰ ϑ[αν. Οἶτορ. τοροσώπῳ αὐτῇ εἰς τὴν γὴν 8[αν. Μοίᾳ. 
τορόσωπον αὐτὰ} α αὐΐκ τς8. πρόσωπον αὐτῷ ΑἸοκ. ἐπὶ τὴν γῆν] 

α 2, “36. (δι. Νὶς. εἰς τὴν γῆν Ατγηι. τ. Αττη. Ε]. τυροσεχύγη- 
σεν αὐτῷ] λ αντῳ 44. 

Χ, “Δαυὶδ πρὸς Σαὰδλ] α 44- 

ἄκξβης 74. τῶν λόγων τῇ λα, λεγόντων] νεγόα ροραωϊὶ, εἰϊσεηί ἑαεσα 
Ταιοῖξ, (α]. τῶν λύγων τὰ οἱ λέγασι (Ώς) Ατη). 1. Απη. ΕἘά. τῶν 
λόγων τῶν ἄνδρων λέγοντων ξογρ. λεγόντων] λεγῶντων (Πς) 2.42. 
λέγονϊος Ογίο.. ἰν. γό4. Ἰδὲ} ἰδὲ δὴ τ2ι. Αἰά. ὅτι Αγ. τ. 

Ατσηι. Ἐά4. ὅτι ἰδὲ δαν. Οἷἶτορ. Δαυὶδ ζητεῖ] Ὑτ. 2Ζ4ς. ργαηγίει. 
ὁ Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶτ. φητεῖ τὴν ψυχήν] ζητεῖν τὴν ψυχὴν 242. 

ΧΙ. ᾿1δ2}1. 44. Εἰ ἐοος Ταὶς! (α]. Ἰδὲ ἐν τῇ] καιγε εν τῇ 
85, 93. ΟΟΠΡΙ. Τπεοάοτεῖ. 1. οἷς. καὶ ἐν τῇ τοβ. Ἰδὲ ἐν τὴ--εἰς 

χεῖρας μου] καὶ ἰδοὺ ἑωράκασιν οἱ ὀφϑαλμοί σου σήμερον, ὡς παρέδωκέ 
σε Κύριος εἰς τὰς χεῖρώς μον Ουγίοί. 1. εἶξ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη] 
σήμερον ΟΘεογρ, 51.ν. ἑωράκασιν] ἑοράκασιν (Η.) 134. ὡς παρέ- 

δωκέ σε Κύριος] ὅτι παρέδωκεν ὁ Κύριος τὴν χεφαλήν σου Θεοῖς. 
Κύριος] - ὁ Θεὸς ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἵ, Κύριος σήμερον] ΤῪ. 93- ΑΙεχ. 
σήμερον] αὶ 71) 121) 244) 246. (αι. Νῖς. Τβεοάοτεῖ. 1. εἶς, Θδοσσ. 
δῖαν. Οἷἴτορ. εἰς χεῖράς μου] εἰς χειρα μου 1]. εἰς τας χεῖρας με 

ΧΙ, 29, 44. 64, 74. 93ν 1ο6, 1οϑ, 120, 121, 123» 1345) 144) ις8, 236, 
242. (οπιρ]. ΑἸά. (αἱ. Νῖς. ΤὨἨεοάοτειῖ. 1. οἰϊ, ἐν τῇ χειϑι μα 247. 
ἐπ πιαπί δας κισὶς Ταὶς. 4]. ἐν χειρί μου Ορογρ. ἐν τῷ σπηλαιῳ] 

Ἢ ἐκεῖ τη. 1. Αγ, Εα. καὶ οὐκ ἠξδαλήϑην] χαὶ κκ εδαληϑὴν 
445 τού, τοϑ, 120, 1219) 1ς8, 244. (οιηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ οὐκ ἰλο- 
γισάμην δῖαν. Οἴτορ. καὶ οὐχ ἠδελ. ἀποχτ. σε] εἰ εορ οὶ κὲ οο- 

εἰάεγεηι ἰεὸ  ϊσ. καὶ ἐφεισάμην σου] ἀλλ᾽ ἐλέησα σοι 8λν. Οἴἶτον. 
καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 44, 95. 108. ΟΒιγίοί.. ΤΠοοάοτει. 1. εἶτ. Οὐκ 
ἐποίσω] ῥτγασπηττ. ὅτι Ατὐπι. :. Ασπι. Εὰ, οὐ τροτενῶ 5[αν. Οἶτορ. 
πο ἐχίεπάαα Ψαϊρ. Οὐχ ἐποίσω ὅζο. δὰ ἔπ. ςοπ).1 Λίοπ ἰηγϊείανι 
"ιῶπμ: πόας ἱπ Οὐγίβωπι Τονιϊπὶ, Οτίρεθη. ἴοι. 11]. Ρ. 86ο. ἐποίσω] 

ἐπεισοισω 246. χεῖρά μου] χεῖρας μου 1:8. Οεογρ. ϑ[αν. Μοίᾳ. 
Ῥγαπηις, τὴν Ομγγίοῦ ὙΒοοάοτεῖ. 1. εἶς. Ασπη. 1. Ασπι. Ἐά. ἐπὶ 
κύριόν μου] ἐνωπιον σου ς2. ἐπὶ τὸν χυριον μου τοϑ, 242, 247. Οοηνρὶ. 

-ρὸς Σαᾳὲλ] λ 71-: ἄχέεις] 

ΓΟγίο. ὙΤΠοοάογει. 1. οἷϊ. ὅτι χριςὸς] οτι χρήςος 93. ὅτι 
χριςὺς Κυρίου ὅτός ἐς] φμοπίαηι εὐγίβας Πονεϊαὶ οἥ. 1,αςς (ἃ. Κυ- 
θίου ὅτός ἐς} κύριος οὗτοι (ἰοτῖ. οὗτος) ἔςιν καὶ πατήρ μδ το. ἐς, Κυ- 

ρίου ὅτος Οεοτρ. ὅτός ἐςι] -Ἐ καὶ τσατὴρ μου 82, 93, 108. (οπηηρὶ]. 
Ἵ καὶ πατερ μου [ὩὉ ὃς πραγ. 243. -Ἐ σιν ὅτως χαὶ πάτερ μου τιδὲ 
247. κ ὅτος Αἰεχ. ΟΠιγίοί. 1. εἶς. ἔριν ὅτος, καὶ πατήρ με ΤΒεο- 
«οτεῖ..]. εἰς, Ὑτ. Ασιῃ. τ. Αστῃ. Εα. δ᾽αν. Οἴἶτορ. 

ΧΗ. Καὶ ἰδὰ] καὶ (δὲ 44, 74) τοῦ, 120, 134- καὶ ἰδετε 64. ΑἸά. 
Ῥγρεγηΐτι. καὶ τοάτερ μου ΑἸεχ. καὶ ἴδε ττάτερ μου ἰδοὺ Αττ;. τ. Αγπι. 
Ἑά. -Ὁ ἴδε Θθοῦρ. (κὸν ροίέμς ραίεν πιὶ, υἱάς Ψαΐὶρ. Καὶ ἰδὲ τὸ] 
Καὶ κς ἰδοὺ χα τὸ (ης) 242. Καὶ ἰδοὺ τὸ π]ερύγιον--- τὸ τἹερύ- 
γιον. 25] Οκὲ σεεερὶ ρίηπαπι εὐϊαπεγάϊε ἐμιεὶ ἐπὶ νιαπμ πεα, εἴ ἐσο αὐ [Π] 

ἐαεϊπίανα εὐδανιγαϊϊε ἐπι Ἰωυοῖξ, Ολ]. τῆς διπλοῖδος σου] κα σου τοβ. 

ἐν τῇ χειρί---τὸ τερύγιον) κουπὶ 
ἰπτεγπγοά, 242. ἐγὼ ἀφήρηκα} εγω ἀφειλον το, 82, 93, τοϑ8, 123. 
Οοπιρὶ. ργεαπηΐεῖ. καὶ 74» τού, 120, 134. Αττῃ. 1. ἐγὼ ἀφήρηκα 

τὸ τ]ερύγιον) α 29, 44. 246. ὃ ἐγὼ ἀφεῖλον ΟἸγγίοίξ, ἵν. γός. τὸ 
τἹερύγιον 2} κ ΧΙ. ἢ τῆς διπλοῖδος σου το, 64, γ4, 82, 93, τοῦ, 

1ο8, 119) 120, 134) 144) τς8, 2326. ΑἸά. -Ἐ τῆς διπλοῖδος σου 

ἐν τῇ χειρι μου 6. τῶτὸ 71. χᾶϊ τὸ τλερυγιον τῆς διπλοιδος σὸν 

123. (εζ, Νίο. -Ἑ τῆς διπλοῖδος 444. (ΟΡ. -Ἑ τὸ ἱματις 247. 

11. 

12. 

τ ΚΕΦ. Χχιν. 
. »᾿ φᾷ ζω ΄ " ᾽ ΄ 3 ΄ “Ἄ,.,»ἤ,, ς δαμῶς μὸι παρὰ Κυρία, εἰ πτοιήδω τὸ ῥῆμα τᾶτο τῷ χυρίῳ με τῷ χριξῳῷ Κυρίδ, ἐπένεγχαι χεῖρά 
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14. 

15. 

τ6. 

17. 

18. 

19. 

᾿ῶ24ς. ρτγαοτϊῖ, τὰ 82, 93» τοϑ. Οομρί. 

᾿απεχϊακα σε 24ς. 

χησις} δὲ αϑετησις τ ς8. 

ἡμάρτηκα] καὶ οὐχ, πμᾶρτον 82, 93. 1οϑ. Οοιρρὶ. Τροάοτεῖ. ]Ι. οἷ. 

εἰς σὶ] αὶ Ομιγίο. ]. εἶς, 

᾿ϑἰᾶν. τι σοὶ Αἴπ). 1. Αστῃ. Εά. 

“Κύριος ἐκ σοῦ] α 71. Ἰγβεοάοτει. ]. οἱξ, 

“Κύριος ἐκ σοῦ Ὁεοτρ. 

ἀπέχταγκά σε" χαὶ γνῶϑι καὶ ἴδε σήμερον, ὅτι ὃκ ἔς! χαχία ἐν τῇ χειρί μ8 δὲ ἀσέξεια χαὶ ἀϑε- 
τῆσις, χαὶ οὐχ, ἡμάρτηκα εἰς σὲ, χαὶ σὺ δεσμεύεις τὴν ψυχήν μ8 λαξεῖν αὐτήν. Διχάσαι Κύ- 

διος ἀἄγαμέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ, χαὶ ἐχδικήσαι σοι Κύριος ἐχ σοῦ" χαὶ ἡ χείρ μου οὐχ ἕςαι ἐπὶ σὲ, 
Καθὼς λέγεται ῆ σαραξυλὴ ἡ ἣ ἀρχαῖα" Ἔξ ἁ ἀνόμων ἐξελεύσεται πλἠμμέλεια' χαὶ ἡ χείρ μὲ ἐχ 
ἕςαι ἐπὶ σέ. Καὶ γὺν ὀπίσω τίνος σὺ ἐχπορεύῃ βασιλεῦ ̓ Ἰσραήλ; ὀπίσω τίνος χαταδιώχεις σύ ; 
ὀπίσω χυνὸς τεϑνηκότος, χαὶ ὀπίσω Ψύλλου ἑνός . Τέγοιτο Κύριος εἰς χριτὴν χαὶ δικαςὴν ἄἀναμέ- 
σῸν ἐμᾷ χαὶ ἀναμέσον σου, ἴδοι Ευδίθῇ χαὶ χρίναι τὴν χρίσιν μδ, χαὶ διχάσαι δι: ἐχ χειρός σϑ. 
Καὶ Ἔ ΕΝ ΤῸ) ὡς συνετέλεσε Δαυὶδ τὰ ῥήματα ταῦτα λαλῶν πρὸς Σαδλ, χαὶ εἶπε Σαδλ, Ἡ 

φωνή σου αὕτη, τέκνον Δαυίδ. 

’ 

Χαχᾶ. 

᾿" 

“Ἔ τοὺ ἱματίᾳ σϑ, Οὐτῇ σε ἴῃ ομαγδέξ. πηλΐπογε, Αἶεχ. -Ἐ τῇ ἃ ἐνδύματός 

σον Ατῆν. Εἀ. δῖαν. Μοίᾳ. ἀπὸ ἀἹερυγίου σου Θεοῖς. καὶ οὐκ 

ὠπέκταγκα σε] καὶ οὐκ ἀπεχεινα σὲ 10. ξύ, 71, 74, 82, 93, τοῦ, 120, 
Σ34, 246. (οπ!ρ!. Αἰά, ΓΟ γγτοί. 1. εἶς. λ44- καὶ ὅκ ἀπεκτηνῶ σὲ 

1ο8. καὶ οὐχ ἀπεκτανχῶ σε τῶτ. καὶ οὐκ ἀπέκτά σε 242. καὶ οὐκ 
καὶ γνῶϑι καὶ 18] ἕορποίξε εἰ υἱάδ Τιιοϊξ, Οἱ]. 

καὶ δὲ] , 44. ὅτι οὐκ ἔς.] ὃ ὅτι οὐκ ἔτι (αἱ. ΝΊς. κακία] κακὰ 

“246. κακία ἦν τῇ χειρί μ μο0}} ἐν τῇ χειρι μοὺ κακια 82, 93. το, 

247. Οομρὶ. Αἰεχ. σμυγίοι. Τεοάοτεῖ. 1. οἶς. Αττὰ. τ. Αστω. Ἑά. 
ἐπ ππαπῖ πέα ν»πιαϊἰἰα Τιιςὶξ. (ΑἹ. ἐδὲ ἀσέξδεια καὶ ἀϑέτησις] εδὲ 
αϑέετησις 5δὲ ἀσεξεια 82, τοϑ, 247. ΟομρΙ. ΑΙεχ. Τβεοάογει. ἰος. 
οἷ. εἐδὲ ἀϑετήσεις (πο) ἐδὲ ἀσέξεια 93. δὲ ἀϑέτησις ΟἸ γγίοΙς. ἵν. 
66. , Αππ. 1. εδὲ ἀσέξεια καὶ φϑόνος ϑϊαν. Οῆτορ. καὶ ἀϑέ- 

μπεζμς ἐπ βίσα [λιοιῖ. (4]. καὶ οὐκ 

ὅτε ἡμάρτηκα Οεοῦρ. μήτε ἡμάρτηκα δῖαν. καὶ οὐχ, ἡμάρτηκα 

εἰς σὲ] τρος σε (246. «οττ. εἰς σε.) 247. 
χαὶ σὺ ) δεσμεύεις ὅτε. δὰ ἤη. οοαι.} 

εἰ ἐμ φιαγὶς σπίσιαης πσαη ἀφείρβεγο Τιαςὶξ, (Δ]. δεσμεύεις] συνδεσ-- 

ἱμευεις 82, 93. (1ο8. πιᾶγρ. ϑηρας.) δεσμευσεις 134. ενεδρενεις 242. 
ζητεῖς ϑ᾽1ν. λαβεῖν αὐτήν] ρταημῖτ. τὰ 82, 93, 1οϑ, τς8, ΟΟμηΡΪ. 
ΟἸυγίοίς. 1. οἷζ.. 

ΧΠῚ. Δικάσαι Κύριος] κριναι Κυριος 19» 85, 93} τοβ, τς8. (ογηρὶ. 
Ομιγίοξ. 1. εἶς. ὙΓμεοάοτγεῖ. Ο. ς7. ἴθ τ κθρ. καὶ σον] καὶ ἀναμε- 
σὸν σου 8., 93. 1οϑ. (οπιρί. Ατπι. τ. Ασῃην. Εά. καὶ ἐχδικήσαι σοι 

εἰ υἱκπαϊεαῤ[! ες δ 16 Τλιςῖξ. 

(αἱ. καὶ ἐκδικήσαι Κύριος μοι ἐκ σοῦ Αττη. ΕΔ. καὶ ἐχδικήσαι ὁ 
ἐκδι- 

κήσαι σοι] ἐκδικῆσαι με 11, ΧΙ, 44) ς2») 64, 110») 121) 123») 1445 18, 
236, 242, 243. 244. ΑἸά. ΑἸεχ. (αῖ. Νῖς. δίαν. εκδικησαι μοι 29, 

ξό, γ4, 825 93; τού, τοϑ, 120, 1345 24ς. 246, 347. (οπιρὶ. Αγ. 1. 
εχδικησαι μου 93. Κύριος] λ 244. καὶ ἡ χείρ] ἠδὲ χείρ (ἢς 

Ἄοχη. {ε4.) 242. ἡ δὲ χείρ (ᾶς οοΠ,. ἴε4.) Θεοτρ. ὅδιαν. Μοίᾳ. ἢ γὰρ 
χείρ ϑίαν. Οἴἶτοσ. καὶ ἡ χείρ μον] ἡ 11, 121) 244. ἡ δὲ χεῖρ 
μου ΧΙ, 44. τό, 71, 74» 82,93, 1ού, το8, 110») 120, 134» ις8, 243» 

24ς,) 246, 247. Οομρ!. ΑἸ4. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷξ. οὐκ ἔςα!] οὐκ εςὶν 

29, τό, 119, 244. (24ς.5 246. ἢς οοπι. ἔε4.) ἐπὶ σὲ] ἐπὶ σοι 1]. 

(121) 247. ἢς οοην. ζε4.} ΑΙεχ. ἐν σοί (ἔς οοπι. ἴε4.} Αγση,. 1. ΑΥτῆ, 
Εα. 

ΧΙΝ. Καϑὼς λέγεται] χαϑὼς λεγε! 92, 143, 1445 168. (δι. Νῖς. 
ἡ παραξολὴ] ἡ τοό. ἡ παραζολὴ ἡ ἀρχαῖα] ἐν τσαραθολῃ αρ- 
χαιᾳ 82, 93- (1ο8. πιᾶγρ. τσαροιμιᾳ) ΟΟμηρΙ. ἡ ὠρχαῖα παραβολὴ 
Ατῃ. τ. Ἄττῃ. Εά. τοαραζξολὴ] τσαροιμια τηᾶγρ. 243. ἜΣ ανό- 
μων] ἐξανόμων (ἢς) 242. ἐξ ἀνόμων χειρῶν Απη. τ. Απῃ. Εά. 
Ἐξ ἀνόμων ἐξελεύσεται πλημμέλεια] ἐξῆλθεν ἐξ ἀνόμων τολημμέλεια 
ΓΟ γγίοῆ. νἱῖ]. τοϑ. ἐξελεύσεται τολημμέλεια] ἐξελεύσεται αἰτία 
(σλημμέλεια) Αττη. 1. Αση. Ἑἀ. καὶ ἡ χεῖρ᾽ μου] α και ΧΙ. 
γπαπμς σμίεηε τπεα Τας], (Δ]. καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔςαι ἐπὶ σέ] α 44. 

οὐκ ἔςαι] οὐκ ἔςιν δῖαν. Οἴτορ. 
Χν. Καὶ νῦν--καταδιώκεις σύ} καὶ γυν οπισὼ τινὸς καταδιωκεις 

4236. (οτηρὶ. εῖγο φμεηι {πε Ξεγέφμεν! ἢ Τοῦ, σα. ὀπίσω τίνος] 
Τι. Ατπη. σ. Ασῃ. Εά, ὀπίσω τίνος--- Ἰσραήλ] βασιλεῦ Ἰσραὴλ 

ὀπίσω τίνος σὺ ἐκπορεύη ϑϊαν. Οἰἶοξ. σὺ βασιλεῦ ᾿Ισραὴλ ὀπίσω τί- 
νος ἐκπορεύῃ δῖαν. Μοίᾳ. σὺ ἐκπορεύῃ] συ χαταδιωχεις 19. 82, τοϑ. 
συ ἐχπορευσὴ 44. εχπορευεις 93. ἐκπορευόμενος εἶ εἰ Αγ. τ. Ατῃ. Εά. 
βασιλεῦ) βασιλεὺς 29, 158. ργοηϊι. ὦ Θευγρ. Ἰσραήλ] α 44» 

ὀπίσω τίνος) α πίσω 44. 

εἰ μἱοϊεαίεν πῖς δονείπως ἐχ ες Ψαυΐρ. 

γοσ. 11. 

-χαὶ ἦρε Σαδλ τὴν φωνὴν αὐτδ, χαὶ ἔχλαυσε. - 
Ε "Υ̓ Ν ΄ Ν, ε Α Γ, ϑ ᾿ ’ φρὸς Δαυὶδ, Δίχαιος σὺ ὑπὲρ ἐμὲ, ὅτι σὺ ἀνταπέδωχάς μοι ἀγαθὰ, ἐγὼ δὲ ἀνταπέδωχά σοι 

Καὶ εἶπε Σαοὺλ 

ἈΝ ν ) 5, .,».,.Ζ : τ ὦ 
Καὶ σὺ ἀπήγ[ειλας μοι σήμερον ἃ ἐποίησάς μοι ἀγαθὰ, ὡς. ἀπέκλεισέ με Κύριος εἰς 

ὀπίσω τίνος καταδιώκεις σύ] . 1.8. καὶ τίνα καταδιώκεις Ατγγ;. 1. 
Αγ. ΕἘά. τίνα σὺ καταϑιώκεις Οεοτρ. ϑαν. Μοίᾳ. ἢ ὀπίσω τίνος 
'κα]αδιώκεις 8αν. Οἷἶτορ. καταδιώκεις σύ] ἐκπορενη σὺ το, τοϑ. 
δδὺ 445 064593»121, 1445 2442) 247. (Δῖ. Νῖο. ἐχπορευῃ: 82. Οομρρὶ. 

Βδθεῖ σὺ ἰπ ομαγαξξ. ταΐϊποσε Αἰεχ. ὀπίσω κυνὸς] - τίνος Αττῃ. 1. 

Ατῃ. Εα. ὀπίσω κυνὸς ὅζα. τὰ βη. ςοπι. ] εαποπα γιοῦ ἐκηπῖ, εἰ ΤΕεΙτο 

φιλίοενα ππαπα. ΤΑιοΙΕ, σα]. καὶ ὀπίσω] ἢ ὀπίσω ὅλ, 92, 123, 236, 
243. ΑἸά. (αῖ. Νῖο. δ᾽αν. Οὔτος. ψυύλλε ψύλε 24ς. 

ΧΥῚ. Γένοιτο Κύριος --ἀναμέσον σε} λ ουπὶ ἱπίογηδά. 44. Κύ.-. 

εβιος εἰς] αὶ Κυριος 242. εἰς κριτὴν καὶ δικαςὴν ]. χριτὴς καὶ δικαγὴς. 

Ατπι. σ. Ασγηὶ. Εά. κρίνων καὶ δικάσας Οεογρ. κρίνων καὶ δικαςὴς 

(υλιογ) 8αν. καὶ δικαφὴν7᾽ καὶ εἰς. δικαςὴν 1ς8. κ 244, 247. 

ἀναμέσον ἐμὲ καὶ ὠναμέσον σ5] ἀναμεσον ἡμῶν 71. ἱπίεν τέ οἱ ἐξ Τ.ι- 
εἰς, (Ἀ]. καὶ ἀναμέσον] α ἀναμεσον 93, τοϑ8, 246. (οπηρΙ. Θεοτς. 
δίαν. ἴδοι Κύριος] ἴδει Κύριος 44. Ργάτητε. καὶ 93» ιοϑ. Οομπιρὶ. 
καὶ ἴδοι ὁ Κύριος Οδοτρ. ἴδε Κύριε ὅν. Οἴδος. καὶ κρίναι] καὶ 
χρίει 44... Α 545. καὶ κρίναι τὴν κρίσιν μου] χαὶ κρινη τὴν δικὴν 
μὸν το. καὶ χρίνε ἐν χρίσει μου ὅϊαν. Οἴἶτορ. τὴν κρίσιν μου} τὴν 

δίκην με 82, 93) 1οϑ, 1:ς8. Οοπηρί. κα μου 24ς. τὴν κρίσιν μοι 
Οεοῦρ. δικάσαι) δικασὴ 121. δικαιωσὸον τς8. δικαιωσαι 4244. 
δικάσαι μοι} δικασαι μὲ 44) 745 τού, 120, 134, 242. ΑἸά. υβήβεεεέ 
μι Ταιοῖξ, Τα], δίκασον με δῖαν. Οἷἶτορ. ἐκ χειρός σου] ἔκ χειρῶν 
σα Ατπῃ. τ. ἄττη. Εὰ. 

ΧΥΙ. Καὶ ἐγένετο----παρὸς Σαδλ) λ ΟἿΠῚ Ἰπτεπηρυ: 44. συνε- 

τίλεσε] συνετέλεσαι (ῇ5) 9,. τῶ ῥήματα--ἦρε Σαὰλ)] λαάλων τὰ 
ρημαΐα ταῦτα, καὶ εἰπε Δαυιδ. ὁ δαλος σὸς κυριε μου βασιλευ. και 
ἔπηρε Σαδλ το8. τῶ ῥήμαϊα ταῦτα λαλῶν] λαλων τα ρημαΐα ταν- 
τα 82,03. 1237247. (οπιρ]. ΑἸεχ. ἔς, πἰᾷ λαλεῖν, ΑἸπῃ. τ. Αγπι. Εά. 
πρὸς Σαὲλ] μετὼ Σανὲλ Ατπι. 1. Αγηι. Εα. Ἡ φωνή-- Δαυιδ] αὕτη 

σα ἡ φωνὴ ἢ τέκνον με Δαυΐδ Αττῃ. τ. Ατπγ. ΕΔ. σοὺ εἰ ἡ φωνὴ αὕτη 
τέκνον Δαυΐδ Οτοτρ. ἥς; ἤπε εἰ, 8Ιαν. Μοίᾳ. σοῦ ἐςὶν αὕτη ἡ φωνὴ 
τέκνον Δαυίδ δῖαν. Οἶτοσ. Ἡ «φωνή σου] , σου 247. τέκνον 
Δαυΐδ] -Ε ο δαλος κυριε μβ βασιλευ το. -Ἐ χαὶι εἰπε Δανιδι δαλος σος, 

κυριε με βασιλευ 82. - εράεπι, πῆ δαᾶλος σε, 93. -ἴ εδάεηι, ηἰ 
βασιλεὺς, ις8. -- δῆλός σε κύριέ με βασιλεῦ ΟΙΝΊΟΙ: ἷν. 777» 778. 
καὶ ἦρε] καὶ ἐπῆρε 19, 82, 93. (οπιρὶ. καὶ ἦρε Σαὲλ τὴν φωνὴν 

αὐτὰ] εἰ ἐχείαππαυὶέ δαμὶ Τλιοὶξ, (Δ]. Σαὲὰλ τὴν φωνὴν αὐτὰ} τὴν 

φωνὴν αὐτὰ Σαδλ 11, 121, 244. Αἴτῃ. 1. φωνὴν αὐτΨ φωνὴν αὐτῷ 
ΑΙεχ. 

ΧΥΠΙ. Καὶ εἶπε Σαὰδλ] α Σαδβλ 82, 93, 1τοβϑ. Οοπιρί. δῖαν. 
Οἴτορ. εἰ ἀϊχίξ Τριςϊξ, α. Σαὲλ πρὸς Δαυὶδ] α 44,71. Δί. 
καιος σὺ] δίκαιος εἶ ΑἸά. σὺ δίκαιος εἰ Αἴτῃ. 1. Ατηγ. Εά. δίκαιος εἴ 

σὺ Οεοτρ. ϑῖαν. ὅτί σὺ], συ ςό, 246. οτισν μεν 82, 93, 1οϑ. 
Οοπηρὶ. Ομγγίοξ. ἵν. γ8ο.- Τεοάογεῖ. ]. εἰ. ἐγὼ δὲ] καὶ ἐγω 436. 
(δι. Νὶς. Ασπι. τ. Ἄττῃ. Εή. ἐγὼ "δὲ ἀνταπέδωχά σοι] σοὶ δὲ ἐγὼ 

ἐνταπίδϑωκα Οεοτρς. ἐγὼ δὲ σοὶ ἀνταπέδωκα δῖαν. ἀνταπίδωκά 

σοι] απεδωκὰ σοι 247. ᾿ 

ΧΙΧ. Καὶ σὺ] α συ 121. Ομ. ἱν. γ8:. Ατη.. τ. Καὶ σὺ 
ὠπήγγ- μοι σήμ.} Εἰ τεπεπείαβὲ νεϊλὶ ἀοάϊε Τλιςῖξ. Τα]. ὠπήγγει- 
λάς μοι] απηγγελχας 82, 93, τοϑ. (πρὶ. απηγγειλᾶς μου 242. 

ἃ ἐποίησάς μοι] α 44. μοι 24ς. ὡς ἀπέκλεισέ με ὅς. δὰ ἔῃ. 

Ἄοοτη.] μεμὲ φοποέαβε γπὸ Ζροριῖπμ: ἱπ ππαπίδες “πμὶ5γ) Εἰ τ οεε  ἰἰὲ πιξ. 

Τιυς!, (ΑἹ. ὡς ἀπέκλεισέ με Κύριος] Ῥγρετηλτ, καὶ Ατπι. 1. ΔΠ. 
ἙἘά. ἀπίκλεισέ με ὁ Κύριος Οεογς. ὅτε γὰρ τταρίδωκέ με Κύριος ὃ 
Θεὸς Ἰσραὴλ 8αν. Οἶτορ. εἰς χεῖράς σου σήμερον] σήμερον εἰς 
χειρας σὲ 11, ΧΙ, 29, ςξ, τού, 1οϑ, 120, 121, 123) 1347 1445 236, 

242, 3445 246. Αἰεχ. (δῖ. Νῖο. Ασπι. 1. ἄτη. Ἐά. σήμερον 44, 

ς-Ὁ 



ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ. Α. 
ΚΕΦ, Χχ]ν 

χεῖράς σα σήμερον, χαὶ οὐχ ἀπέχτεινάς με. Καὶ ὅτι εἰ εὕροι τις τὸν ἐχϑρὸν αὐτὰ ἐν ϑλίψει, 20. 
“χαὶ ἐχπέμψοι αὐτὸν ἐν ὑδῷ ἀγαϑῇ, καὶ Κύριος ἀποτίσει αὐτῷ ἄγανα, καϑὼς πεποίηκας σήμε- 

ρον. Καὶ νῦν ἰδὲ ἐγὼ. γινώσχω, ὅτι βασιλείων βασιλεύσεις, χαὶ εἥσεται ἐν χειρί σου ὴ βασι-. 21. 

“λεία. Ἰσραήλ. Καὶ νῦν ὕμοσόν μοι! ἐν Κυρίῳ, ὅτι οὐχ ἐξολοθρεύσεις τὸ σπέρμα μου ὀπίσω βου, 25. 

οὐχ ἀφανιεῖς τὸ ὄνομά με ἐχ τῇ οἶχε τῇ πσατρός μΕ. Καὶ ὥμόσε Δαυὶδ τῷ Σαέλ' χαὶ ἀπῆλϑε 23. 
Σαὸλ εἰς τὸν τόπον αὐτᾷ, χαὶ. Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ ᾿ἀγέξησαν εἰς τὴν Μεσσερὰ ςενήν. 

: ᾿ ᾿ Ἷ ᾿ , ὰ ς ΄ 253. - ’΄. ΚΑῚ ἀπέϑανε Σαμεὴλ, χαὶ συναϑροίξονται πστᾶς Ἰσραὴλ, καὶ κόπ]ονται αὐτὸν, χαὶ ϑάλ]ουσιν τ. 
: | -ὋὋ“ζὅὙΟ 5» ν » Κ.Κ, -“ νν ’ 3 Ν »Ὰ 7 - αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτῇ ἐν ᾿Αρμαϑαίμ' χαὶ ἀνέςη «Δαυὶδ, χαὶ κατέξη εἰς τὴν ἐρῆμον Μαῶν. Καὶ 2. ἘΣ : , ἐπν ον ἀν ᾿ ᾿ ον ΑΝ το “ ͵΄ Ν εν ΄  ΄ ἦν ἄγϑρωπος ἐν τῇ Μαῶν, χαὶ τὰ. ποίμνια αὐτῇ ἐν τῷ Καρμήλῳ, χαὶ ὁ ἄγϑρωπος μέγας σφόδρα" ᾿ ͵ ; 9 ᾿ » »" “΄ Ν ΄ 5. οὶ 2 χαὶ τότῳ ποίμνια τρισχίλια, χαὶ αἶγες χίλιαι" χαὶ ἐγεγήθη ἐν τῷ χείρειν τὸ “σοίμνιον αὐτῷ ἐν 

ΟΝ ᾿ ᾿ .»Ἂ.}Ψ», ᾿ “᾿Ξ Σ ΄ 7΄ .»ν ὶ οι ν 2. 9) χος ..ς- τῷ Καρμήλῳ. Καὶ ὄνομα τῷ ἀγθρώπῳ Νάξαλ, χαὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτᾶ ᾿Αξιγαία" χαὶ ἡ 3. 

64, 148, 247). ϑἷἴαν. Οἷἶτορ. σήμερον εἰς τὰς χειρᾶς 82. εἰς τὰς ΧχεΙ- 
Ῥας σου 935 110, 245. σήμερον εἰς τὰς χεῖράς σε Οοπιρί. ΟὨγγίοίξ, 
Ι. εἶ. καὶ οὐκ ἐπέκτεινάς με] καὶ καὶ μὲ ὠπέκτεινας δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΧΧ,. Καὶ ὅτι] καὶ οτε τς8, 247. κα καὶ 8ϊαν. Οἴἶτορ. Καὶ 

ὅτι---ἶν ὁδῷ ὠγαϑῃ} ΕἸ βεμὶ ἰησεπίαε φιὶς ἀπείσεπε (μώπε, εἰ βγισηηίεεαὶ 
ἐμ 12 οἱαηε δοπαπι; ας, (ΟΔ]. Καὶ ὅτι εἰ εὕροι] “Ὅτι ὡς εὗροι 

Αγ. :. Απῃ. Ἐά. Καὶ εἰ εὕροι Οοοτρ. εἰ εὕροι] ἡ ευροι (η δἀάϊτυν 
Ταργὰ δ εδάεπὶ πη.) 93. α ἐξ 119, 246, 247. εὐρὼν ΑΙεχ. εὕροι] 
εὕρατο (Ης) γι. εὖροι τις] ευροιτοὸ τις 11, 29, 121, 243. Τῃ 8[αν. 
ἐχϑρὸν αὐτῇ ἐχϑρὸν αὐτῷ ΑἸεκχ, καὶ ἐκπέμψοι)] α καὶ ϑίαν. 
Οἴἶτος. Ἐἐχπέμψοι] ἐχκπεμψαι 11, 29, ς6, 242, 243, 244. εκ- 

πέμψει γ45 τοῦ, 120, 121, 123) 1345 144) 1.8. ΑΙά4. ΑΙεχ. Οαΐ. Νιῖς,ι, 
ἐχπεμψη 93. τσεμψνει 4). ἐν ὁδῷ ἀγαϑῇ] εν οδω ἐκ ἀγαθὴ τῶι. 
ἀγαθῇ ἐν ὁδῷ Αττη. τ. Αττν. ἘΔ, καὶ Κύριος ἀποτίσει] Κυριος αν- 
ταποδωσει 44. καὶ Κύριος ἀποτίσει ὅτε. δὰ ἤη. ςοπη.]} εἰ Ζοναίμκς 
γειγ μαι εἶδὲ ῥοπα, »γὸ φμίδες Κεο δὲ κιϊδὶ οάϊε. Τρχοιξ, ( 4]. ἀποτί- 

σει} ανταποτισει 11, 20, ζ2, ςς. τύ, 64. 71, 747) 92) τού, 1199 120, 

134, τ44, 1:8, 236, 242, 144, 247. ΑΙά. (ας. Νίο. ανταποδωσει ΧΙ], 
19, 82, 93, 108, 123, 24») 246. (οΠΊΡ]. ΑΙεχ. ανταποτισαι τ2ι. 

, ἄνταποδῷ ΟΠ Ιγίοῖξ. 1. οἴ. αὐτῷ ἀγαϑαὰ]  αὐτῳ 246. Βαθεὶ ὥγα- 
ϑα ἴῃ οβαγαέϊ, πηΐποτε ΑἸεχ. κασὼς τοεποίηκας} καϑως συ τεποι- 
πκας μοι ΧΙ. καϑῶὼς συ πεποιηκας 44, ςς, τό, 64, 71, 74) τοῦ, 110, 
120) 123» 134) 144. 158, 236, 242, 243») 24ς) 246. ΑἸά. (αἴ. Νίς. 
Ατγηι. τ. στη. Εά. 51αν. καϑως τεποιηκας συ 82) 93, 1το8. Οομηρὶ. 
Ομιγίοῖ, 1. οἷς, Θεοῦρ. καϑῶὼς ἐποιήσας 247. 

ΧΧΙ. ἰδὲ ἐγὼ] α ἐγω 44. κα Αγην. 1. Ασπι. ΕἀῚῚ 
Ὑρώσκων 71. ὅτι βασιλεύων] α βασιλευων 44. οτι συ βασιλευων 
242. ὅτι ἐπὶ βασιλίας Θεογρ. ὅτι βασιλεύων βασιλεύσεις φια- 
πίαπι τερπαδὲς ΤΑιοϊξ, α]. καὶ ςήσεται διο. δὰ ἔπ. οοῃ.] καὶ ςκᾶσαᾳ 
Ἐρὶν ἡ βασιλεία ἐν τῇ χειρί σε Ἰσραήλ Θεοῦ. ςήσεται) Ῥγαη τί. 
τι 6. ἐν χειρί σου] εν τῇ χεῖρι σὰ 445 158. Ατη). 1. Αγ. ΕΑ. 
ἐν χέρσι σοὺ 110, 121. ΑΙεκ. ἐν χειρί σε ἡ βασιλεία Ἰσραήλ] 
ἡ βασιλεια Ἰσραὴλ εν χεῖρι σα 825) 93. 1ο8. Οοπηρὶ. Ομ νγίοῖ, ὝΠεο- 
ἀοτεῖ. 1. οἷς, ἡ βασιλεία] κα η11. ΑΙεχ. βασιλεα 11]. 

ΧΧΠ. Καὶ νῦν] α νυν 4. Καὶ νῦν ὄμοσόν μοι] ὄμοσον γάρ 
μοι Ὑπεοάοτει. 1. οἷς. καὶ γῦν μοι ὄμοσόν μοι (ἢς) Οεοῦσ. ὄμοσόν 
μοι} ὦμοσόν (ἢς) μοι τοό. ἐν Κυρίῳ] καῖα τα Ἰζυριε 82, 93. 1οϑ, 
123. (πρὶ. Ομιγίοῆ. Ὑπδεοάοτεί. 1. οἵ. ὅτι οὐκ ἐξολοϑρεύσεις} 
ινὰ μὴ ἐξολοϑρευσης το, 82, 93. Οοπιρὶ. Ομιγίοίς. Ὑιεοάοτει. 1. οἶς, 
ἵνῶ μὴ ἐξολοϑρευσεις τοῦ. 4 ποη ἐγαάίεαόϊε Τλιοϊξ. (αὶ. ὅτι μὴ ἔξο- 
λοϑρεύσεις Ἄττῃ. τ. ΑΥπι. Ἑά. ἐξολοθρεύσεις} εξολοθρευσης. 24ς. 
τὸ σπέρμα με] , με82. ὀπίσω με} οπισω σε 93: ὀπίσω μου, 
οὐκ ἀφανιεῖς} καὶ τὸ σπερμᾶ μὲ δβκ ἀφανιεις οπισω με 44. οὐκ 
ἀφανιεῖς} ρτοθπηῖτς. καὶ 11, ΧΙ, 29, ςό, γ1, 74) 92, τοῦ, 120, 123, 
134.) 1445) 18, 236, 242, 24. 246, 247). ΑΙεχ. (αι. Νῖς. Οεοζρ. 
χαὶ μὴ ἀφανήσεις 19. κἄι μὴ ἀφανίσῃς 82, 93. Οοπηρ]. ((μεγίοῖ. 1, 
εἰξ. πιοχ μὴ ἀφανίσαι.) οὐ μη αφανισεις τοϑ. καὶ ἀκ αἀφᾶνισεις 243. 
καὶ μὴ ἀφανιεῖς ΓΒεοάοτεῖ. 1, εἶς. Ατπη. τ. ΑΓηλ. ἙἘά. εἰ ποι ὀχίον- 
πίπαδίε Τλοῖξ. (1. καὶ ἐκ ὠπολέσεις 81Δν. τὸ ὄνομα με} τὸ 
πρόσωπον μα τό. 

ΧΧΊΠ. τῷ Σαὲλ] Ὡρὸς τὸν Σαὲλ ΟΘεοτρ. 
αὐτὰ το, 82. 93) 1τοβ. (ομρὶ. τόπον αὐτῷ ΑἸοχ. 
Δαυὶϑ Οοάά. 4. ϑεγρί, ὁ δὲ Δαυὶδ 8[αν. 
242. κα οἱ ΑΓηλ, τ. δἴψυς οὔποθ. Ατπὶ. Ἐα, ᾿ ανέξησαν) ἦλϑον 
Ἀπη. τς Αἰ χιο. Ατπ.. Εά, εἰς τὴν Μεσσερὰ κενήν] εἰς τὴν Μασαρὰ 
εἰς ξενὴν Ἄττῃ. τ. αἰΐσυε, Ατπι. Εά, εἰς Μασαρὼ εἰς ςεκήν (οὐά. 4. 

τόπον αὐτῷ] οἵκον 
καὶ Δαυὶδ] καὶ 

- 
καὶ οἱ ἄνδρες} , καὶ 

Μεσηρα “46. Μεσσερὰν ΑΙά. 

82, 93. 1ο8. Οοιρρὶ. 

342. (οπιρὶ.. συνηθροίζοντο Ατπι. 1. Αγην. Εἀ. ϑίδν. συνηϑροίζετο 

ἔϑαπῖἬον Ατηι. τ. 4. Ασγην. Ἐά4, Οθογρ. 81αν. 

.Δ 248. 
ἐν ̓ Αρμαϑαίμ)] ἐναρμαϑαίμ" (Βς) και ϑαπήεσιν., αὖον ἐν οἰκω αὐῇα 242. 

Αἴεχκ. ἐν ᾿Αρεμαϑὲμ Ατγπ;. 4. 

ἐγὼ γινώσκω} ὁ 
νααὰν (ἢς ᾿'π8) ς2. 

10, 82) 93. τοϑ, τς8. (ουνρ!. 
τῷ Καρμήλῳ ὈΪ5] ἐν τῇ Καρμήλῳ 247. ἐπὶ τῷ Καρμήλε Οέοτρ, 

! 

ϑεγρῖ!. εἰς τὸ μέσον τῆς ςενότητος ϑ[αν. Οἴἶτορ. τὴν Μεσσερὰ ςε- 
νήν] Μεσσαρα τὴν φενὴν 82, 93. (τοϑ. τηᾶτρ. οχυρωμια.) (οτρ!. Με- 
σιρα εἰς τὴν φενὴν 158. Μεσσερὰ] Μεσαρας 11]. Μεσσηρα ΧΙ, 
44..οὅ, γι, τού, 120, 134- Μεσσαραν 20, 121. Μεσερα ὅ4, γ4. 
Μεσαρὰ 92. 144. 242. Μεσσαρα 123, “36, 244. Αἰεχ. (Αι. Νῖς. 

Μεσσερᾶ ςενήν] μεσαραςενήν (ῆς) 
119. Μεσσαραμ, τὴν φενὴῆν 243. Μεσηρα τὴν ςενην 2Δάς. μεέσαραςε- 
λῆν (ἢ) 247).. -Ἐ Πῖς Καὶ ἀπῆλϑε Σαμεὲλ εἰς οἶκον αὐτῷ εἰς ̓ Αριμα- 
ϑὲμ καὶ ἐκέτι ποροσέϑετο Σαμεὲλ τῷ ἰδεῖν τὸν Σαὲλ ἕως τῆς ἡμέρας τῇ 

»ἂ, ᾽ Ἁ ᾿ ϑανάτα αὐτῷ, ὅτι ἐπένϑησε Σαμεὲλ περὶ Σαυέλ. (οχ (8ρ. χν. νεῖ. 34, 
3.5.) Ατηῖ. 4. 

Ι, Καὶ ἀπέϑανε] ἀπεϑανε δὲ 44. ἀπίϑανε Σαμεὴλ] ΤΥ. 19, 
συναϑροίζονται] συναϑροιζεται 82, 93, τοϑ, 

," 7 , 
καὶ κόπ])ονται] καὶ 

Ἁ ᾽ 4 

ες χαὶ ϑαππσιν) καὶ 
Ἁ ΄ 

καὶ ϑαπΊεσιν αὐτὸν] 
3 Ν » ’ ἐν οἰκῳ]} ἐν τῳ οἰκῳ 93, τοϑ. (οΠρΡ]. ἐν μνημείῳ Αστη. 4. 

Απ. 4. Θεοῦ. πᾶς Ἰσραὴλ] τας 44. 
ἐκόπ]οντο Απτη. 1. 4. Αγην. Ἐά4. Οεογρ. ϑίδν. 

εἰς Αρμαϑαιμ 54ς,546. ἐν Ῥαμᾶ εἰ (Πς) ᾿Αρμαϑαὶμ 247. ἐν Ῥαμᾷ 
καὶ ἀνέςη Δαυὶδ, καὶ κατέβη] και 

καϊεξη Δαυιδ 447). καὶ ἀναςῶς Δανὶδ κατέξη αν. Οὔἶἶτορ. εἰς 
τὴν ἔρημον Μαων] ἐπ ἀφίξνέμνι Ῥάαναπ γυϊγ. ΟΜαωὼν] Μααν (ῆς ἰη- 
ἴα ΧΙ, ὅ4, 71, το, 144) 242) 243, 244. ΑΙ4.) 44, τοῦ, 120, 134,. 
236, 24ς. (δῖ. ΝΝΊς. τὴν ἐπήκοον 19, 82, 93. (1ς8. υἱ ν]άεῖαγ.) Μα- 

Φχρραν 247. Φαράν (οπηρὶ. ΑΙεχ. Μαόν 
Αγσηη. τ. ἅπη. ΕἘά, Μαὰν ἐσωτέραν δῖαν. Οἤτορ. 

11. Καὶ ἦν ὥνθρωπος] καὶ ανϑρωπος ἦν ΧΙ, 20, 44, ςό, τού, 120, 
134, 158, 24ς, 246... καὶ ἣν ἀνὴρ εἷς Απη. τ. Ατπι. Εά. καὶ ἣν ἀνὴρ 
'Ὅδογρ. ἶν τῇ Μαὼν] εν τὴ ἐρήμῳ 19.» 447 74) 82, 93, τού, τοβ, 
120, 1347 18. (ΟἸρΡΙ. εν τῇ ερημω Μαων ςό, 246. εν τὴ Μανααν 
236. (ξ. Νο. α τῇ 244. ἐν τῇ ἐρημω Μααν 24ς. ἐν. γη Μωαβ 
(ας νἸἀεῖυγ) 247). ἐν Μαὼν, οὑπὶ ἐν ἰπ οδαταῶ. γλΐπογα, ΑἸεχ. ἐν τῇ 
Μαὰν 8ϊαν. Οἰἶτορ. καὶ τὰ τοοίμνια} , τα ΧΙ]. και ἡ ἐργασια 

τὸ ποίμνια] ῥγαταΐει. ἦν ττο.. ἐν 

καὶ ὁ ἄνθρωπος κο 246. χαὶϊὸὺ αἰνὴρ ΟΘεογσ. -Ἑ ὅτος δῖαν. Οἰἴιορ. 
καὶ ὃ ἄνθρωπος μέγας σφύδρα] καὶ ὁ ανὴρ τ]Ὡλέσιος ἦν σφόδρα Αττη. τ. 
Ατη. Εα.. δἰ ἄοριο 1116 "πῶρδΗ: πὲς ΨῸΪσ. εἰ ἀοπῖο ἐπ εγαὶ ἀϊωει πὶς 
σης ΒΙΌ]. Βοεηγ. Μεϊαπιηςς. καὶ τάτῳ] καὶ τούτο (πε) 24ς. 
ΓΈ ἦσαν Απη, 1. Ατγηϊ. Εα. τάτῳ τοοίμνια} τάτῳ πρόδατα ἧσαν 
δίαν. Οἷἶτος. ποίμνια τρισχίλια] τοροδατὰ τρισχιλια 10, 44, ζ2, 
64, 71) 74γ 825 ὉῸ3,) τοῦ, 1τοϑ, 110, 120, 1239 134, 158, 36, 244. 24ξ, 
5346. (οπιρί. ΑἸά. (αὲ. ΝΊς. Ασγπι. 1. Ασπη. Εά, 8ϊ5ν. Μοᾷ. ποίμ. 
γιῶ τρισχίλια, καὶ αἶγες χίλιαι] προβαῖα τρισχιλια και αιγαι τρισ- 
χίλιαι ΧΙ. ἔς, πἰ αἰγες, ς 5,243. αἶγες χίλιαι] Ττ. 247. ΑΙεχ. 
καὶ ἐγενή)] καὶ ἐΎΈνετο 19, 82, 93, 108, 243. ( Οπηρί. α ἐγενηϑὴ 44. 
καὶ ἐγενήϑη---Καρμήλῳ] καὶ ἐγενήθησαν κυραὶ τῶν τοοιμνίων ἐν τῷ 
Καρμήλῳ Ατἴπι. 1. Ἄσω. Ἑαὰ. ἐν τῷ κείρειν} -Ἐ αὖον 19. εν 
τῷ αἰρειν 44. -Ἐ αὐτὲς. 82, τοβ, τς8. Οοπηρὶ. ὅτε ἔκειρε αθογς. 
81αν. Μοίᾳ. κείρειν] κίρειν (ῃς) αντες 93. τὸ ποίμνιον αὐτῷ] 
τὰ τοιμνιὰ αὐτῇ 10, 82, 93, τού, τοϑ. (πρὶ. ΑἸεχ. εογρ. δίαν. 
ἹΜοίᾳ. ᾿ 
, ΠΙ. Καὶ ὄνομα] ὄνομα δὲ Οιδοτρ. τὸ δὲ ὄνομα 81αν. τῷ ἂν- 
διρώπῳ] αὐτῶ 445 1:8. Ατίη. 1. Αγίῃ. Εα, τῷ ἄνδοὶ τόέτῳ Οεοτς. 

ΚῈ ᾧ, 
ΧΧν. 



᾿ 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ. Α. 
κεῷ. ΧΧΥ. 

΄.- 

1Ο. 

. τῆς ϑῖαν. Οἴτορ. 

-Ναάβδαλ] Νάξαν (Άς ἱπῖτα)} Οεοτς. ϑϊαν. Οὔτος. 

Ῥγδουλῖ. ἐν Θεοῦ. δ[αν. Μοίᾳ. 

Οαῖ. Νις. Ατγα. σ. ἄγῃ. Εά. 

, εἰδεῖν δῖαν. Οἴἶτορ. 

.Ο ΝΝαδαν (ῆς οοπι. [ε4.) ΑΙά. 

ποῦ Καρμήλου Θεοῖς. ἐν τῷ Καρμήλῳ ϑίαν. Μοίᾳ. . Καρμήλιο;) 

ὰ Δαυιδ 24ς,) 247. Δαξὶδ ἐπέξειλε (αι. Νίς. 

τοῖς. τοαιδαρίοις] και εἰπὲν ἄντοις 44. 

᾿ ", » ,.“ 9 ἯΝ ἃ, ΡῚ [2 “-. 

γυνὴ αὐτϑ ἀγαθὴ συνέσει καὶ ἀγαϑὴ τῷ εἴδει σφόδρα" καὶ ὃ ἄγϑρωπος σχληρὸς χαὶ «πονηρὸς ἐν 
᾽ ΄ εν Ἂς 7 ἌΣ: “᾽) ε ἐπιτηδεύμασι, χαὶ ὁ ἄγϑρωπος χυνικόςς. Καὶ ἤκεσε Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι χείρει Νάξαλ ὃ 

’ Ἂς ΄ .᾿ 2 »" ,.ϑ» 9Ξς μν ᾽ , .ν. ρ᾿ ’ Καρμήλιος τὸ ποίμνιον αὐτΕ. Καὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ δέκα «παιδάρια, χαὶ εἶπε τοῖς παιδαρίοις, 
9 7 3 ᾽’΄ " ) “ἢ ᾿ 2 ΣΙΝ μ ρ᾿ ΄ Αγάδητε εἰς Κάρμηλον χαὶ ἀπέλθατε πρὸς Νάξαλ, χαὶ ἐρωτήσατε αὐτὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματί με εἰς 

» 7 “2 ἴω [4 9 ἰχ Ν ε ΄ , , 

εἰρήνην, Καὶ ἐρεῖτε τάδε" εἰς ὥρας χαὶ σὺ ὑγιαίνων χαὶ ὃ οἶχός σα, χαὶ πάντα τὰ σὰ ὑγιαίνονϊα. 
ὶ γὺν ἰδὰ ἀχή Ψ ’ ’΄ ῬΟ οἷ [4 . ἂν 2 ε» 5» “,.,.) 7 ν,, » γ. Καῖίνυν ἰδ8 ἀχήχοα ὁτι χείρεσί σοι γὺν οἱ «σοιμένες σου οὗ ἦσαν μεϑ᾽ ἡμῶν ἐν τῆ ἐρήμῳ, χαὶ οὐχ 

ἀπεχωλύσαμεν αὐτᾶς, χαὶ οὐκ. ἐνετειλάμεϑα αὐτοῖς ἐϑὲν πάσας τὰς ἡμέρας ὄντων αὐτῶν ἐν 

Καρμήλῳ. ᾿Ἐρώτησον τὰ παιδάριά σου, χαὶ ἀπαγίελδσί σοι, χαὶ εὑρέτωσαν τὰ ππαιδάριά σου 

χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σξ, ὅτι ἐφ᾽ ἡμέραν ἀγαϑὴν ἥχομεν" δὸς δὴ ὃ ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σξ τῷ υἱῷ σα 

τῷ Δαυΐδ. Καὶ ἔρχονται τὰ «παιδάρια, καὶ. λαλᾶσι τὰς λόγες τέτες πρὸς Νάξαλ χατὰ πάντα 
τὰ ῥήμαϊα ταῦτα ἐν τῷ ὀνόματι. Δαυίδ' χαὶ ἀνεπήδησε, Καὶ ἀπεχρίϑη Νάξαλ τοῖς παισὶ. Δαυὶδ, 

; ὄνομα τῇ γυναικὶ 

αὐτῷ]. τὴ γυναικι αὐτῇ Ἦνομᾶ 93. 108. ἤς, ἤἥπε αὐτοῦ, ΟὈΙΡΙ. 

᾿Αδιγαία} Αδειγαια 93. ᾿Αδυγαΐλ (ἢς ἱπῆα). Οομηρ. ᾿Αδιγέα 
Απῃ. τ. (Αι. Ἐά. Θεογρς. διαν. ἤς ἱπῖτα) καὶ ἡ γυνὴ αὐτϑ] α αυ- 

τοὺ ΧΙ, 44) ςς», ςό, 645) 71) 745 τού, 120, 123) 1345) 1ς8, 236, 244» 
. 24ς, 246. ΑἸά, (8ι. Νίο. καὶ ἦν ἡ γυνὴ 19) 82, 93. Οοπηρὶ. καὶ ἦν 

συνέσει} ργατηϊτ. τὴ 123. 247. ΑἸεκ. 
καὶ ἀγαϑὴ] καὶ καλη ΧΙ, 19» 

20, 44, ζ5, τό, 64, 715) 74» 82, 929 93» 1ού, τοϑ, 1105) 120, 123» 134» 
144. τς8, 216, 242, 2435) 244) 24. 246, 247. (οηῬ!. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΠῚ .. “ιν . “΄Ἄ);΄,-»-ἡκὶ 
καὶ ἀγαθὴ τῷ εἰδὲι} καὶ τῷ εἰϑει 

τῷ εἴδει] τῶ ἴδει (ῃς) 24ς. καὶ ὁ ἄνϑρωπος] 
ὁ δὲ ανϑρωπος 82, 93.. καὶ ὁ ἀνὴρ Αππῃ. 1. Ἄτην, Εά. Θεοιρ. -Ἐ αὐ- 

σκληρὸς καὶ πονηρὸς] ὥσονηρος χα! σκλῆρος 247. 

ΑΙεχ. καὶ πονηρὸς] α και “36.5. ἐν ἐπιτηδεύμασι] α εν 82, 245. 
λεν ΜΝ λενΐν Ν ᾽ὔ 

καὶ ὁ ἄνϑρωπος} , 9. 93. ΟΟπιρί. . καὶ ὁ ἄνθρωπος χυνικός} α 247. 
καὶ ἀνὴρ κυνικός Αἴτῃ. χ. Ατῃ). ἘΔ, ὑπὲρ ττᾶντα τανβργος ϑίᾶν. 
Οἴτορξ. καὶ ϑηροήϑης δίαν. Μοίᾳ. κυνικός] κυνηγὸς ςς. ΑἸά. 

ἡ γυνὴ αὐτῷ ϑῖλν. Οἴτορ. 

. κυνηκός (Βς) 6, 151. κοινικός (ΗΠ) ττο. εσπίπμς ὅ5γγ. Βαγ- Ηθῦσ. 

ΙΝ. ἐν τῇ ἐρήμῳ] ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη Αὐτη. Ἐά. 

ζει. Νῖο. 

κείρει] κήρες 
κείρει Ναάξαλ] κείρειν ἀξαλ (ς) 242. Ναδαλ]) 

ὁ Καρμήλιος] αι τιρ. Αἴ. τ. ἐπὶ 

Καρμηλειος 74. τὸ ποίμνιον) τα τποιμνια 82, 93» τοϑ, 123..ΟΟΠΗ0|. 
Θεοῖς. δῖαν. τοοίμνια Ατη. 1. Απη. Βα. αὐτῷ] αὐτῷ ΑἸοχ. 

Ψ. ἀπίξςειλε Δαυὶδ] Ττ. 11, 64) 121») 144) 236, 242, 244. 
δέκα παιδάρια! 

δικαπεντε παιδαρια 447. Ὑτ. Ατπ). 1. Ατηι, Ἐὰ, καὶ εἶπε) 

-ἰ Δαυὶδ ΑΙεκ. καὶ λέγει Δαυὶδ Αττι. 1. Ατηγ. Εὰ. καὶ εἶπε 
τοῖς τοαιδαρίοις] προς τὰ 

παιδαρια 82, 93» 1ο8. ΟΟΠΡ]. αὐΐοις 247. εἰς Κάρμηλον] εἰς τον 
Καρμηλον 93, το8. Οοπιρί. τρος Καρμηλον 236. εἰς το Καρμῆλον 

246. ἀπέλϑρφτε) ἀπελϑέετε 645) 71, 120, 123, 1345) 144, 247. ΑἸά. 
(κι. Νίς. πχετε 82, 93. ἥκᾶτε ιοϑ. (οπιρὶ. ὄπιτε 243. πρὸς 
Ναξαλ] πρὸς τὸν Νάδαλ Οοιρὶ. καὶ ἐρωτήσατε] κα καὶ 24ς. 
ἐρωτήσατε] ἐπερωτησατε ΧΙ. ασπασασϑε 82, τοϑ. (οπιρί. ἀσπά- 

σασϑαι (ἢς) 923. ἄσπασασϑε, τρροσειπατε τηᾶγρ. 243. αὐτὸν} 
ἄντω τοό. κα Ατ. 1. Απῃ. ΕἘά. ἐπὶ τῷ ὀνόματι] τὰ ἐπὶ τὸ ὀνό- 
ματι (ἢς) 24ς-.. ἐν τῷ ὀνόματι Ατπι. τ. Ατπι. Ἑά. δϊαν. Μοίᾳφ. ἐπὶ 
“΄»», ) Ε] . » »Δ») “ » 3 ἡ γ- Ἁ Υ̓ λὲεν 

«Τῷ ονομᾶτι μ8 εἰς εἰρήνην) απ εμου μετ εἰρη ς(" .] υγιῆς εἰ) Χά! ὁ οἱχοὸς 

σε. δῖαν. Οἶτορ. εἰς εἰρήνην] τὰ εἰς εἰρηνὴν ΧΙ, 20, ς ς. ς6, 64,71) 

144. 1ς8, 2435 245. 246. ΑἸά. εν εἰρηνῃ 82, 93, 1ο8. (ὐοηρὶ. τὸ 

εἰς εἰρηνὴν 242. περὶ τῆς ὑγιείας αὐτῷ Αττῃ. τ. Ασα. Εἀ. μετ᾽ εἰς 

ρήἥνης ϑῖλν. Μοίᾳ. 
ΨΙ. Καὶ ἐρεῖτε] -“ αὐτῳ 84, 93ν τοϑ. Οοπιρί. τάδε] ὧδε 

Ατη. τ. ἅται Εά. εἰς ὡρας] ἐπ ἐοαροτα ὅγτ. Βαι- Ἠεῦγ. εἰς 

ὥρας δια. τὰ ἄπ. οοπ).} ἐα μαμέμὶς ἀππὶς {αίοος ζαεὶδε “ποῖ. εἰ οπιπία ἐπα, 

γε ει. 1,δῖ. εχ Μ8. σε. εἰς ὥρας καὶ σὺ ὑγιαίνων] ἐν ταύταις 

ἡμέραις ὑγιαίνων ἧς σὺ Απῃ. τ. Αγηι. Εα. ὑγιαίνων εἰ σὺ ϑίλν. ὑγι- 

αἴνων] ὑγιαίνωντα (ἢς) 242. ὑγιαίνων---Καὶ νῦν ἴῃ σοπ,. ἔεᾳ.} ὑγι- 

αἰνωντα (ῆς) καὶ πᾶς ὃ οἶκος σα, καὶ νῦν 92. καὶ ὁ οἶκός σου] και 

δὐάϊευς ἤνρτα 80 αἱ. πι. 11. ροηΐξ ροίὲ υγιαινοα 82. καὶ ὁ οἶκός 
σε ὅτε. δὰ ἢη. οοπγ.}] καὶ πανΐα τὰ υγιαινοντὰ χῶϊ ὁ οἱκος σου 168. 

Οοπρὶ. καὶ οἶκός σε καὶ πᾶν ὅσον σε ὑγιαίνη Ατπι. τ. Ατην. Ἐά, 
πάντα τὰ σὰ] πάντα τὼ σὺ (ἢς) 24ς. τᾶντα σου Οεογρ. 85[ᾶν. 
ὑγιαίνοντα] κα 44. ὑγιαίνοντα εἰ εἰσί. Οεοτρ. ὑγιαίνοντα εἰσί; δῖαν. 

ΨΙ1. Καὶ νῦν ἰδὲ] αὶ ἰδὰ 445 64. 745 τού, 120, 134) 144) 244. 

“καὶ νῦν ἂν δῖαν. Οἴἶτόῤ. 

. ἀπεχωλύσαμιεν] οὐ κεκωλύσαμεν 242. 
-ἐνετειλάμεϑδα 82, 93. (τοϑ8. πιᾶγρ. ἐνωχλησαμεν.) 

. οἷῖ, δὸς δὴ] δὸς δὲ Τ ποοάοτεῖ. Ἰ. οἷϊ. 

ὅτι κείῤῥασιε--οιμένες σε] ὅτι κείρεσι τὰ 

ποοίμνία σὰ Αττὴ. τ. Απη. Ἐά. κείρασί σοι) κειρασι σὰ 244. σοι 

νῦν} αὶ γυν 445) 74, τού, 120, 134. ΑΙ4ά. α δῖαν. Οἴτορ. δὲ ἧδαν 

οτι ἡσαν ξό6,.ω46. οὗ ἦσαν μεϑ᾽ ἡμῶν] οἱ μεϑ᾽ ἡμῶν ἦσαν ΑΥπι. ἑ. 
Ατηι. Ἐὰ. ἐν τῇ ἐρήμῳ] Ἔ ἐνταῦϑα Ατη. 1. Απη. Εα. οὐκ 

καὶ οὐκ ἐνετειλάμεϑα] εδὲ 
ἐνετειλάμεϑα 

αὐτοῖς ἐϑὲν] ἐποιήσαμεν ιϑὲν δ'αν. Οἴἶτορ. ἐϑὲν}) ΧΙ, 246. 

αἰδὲν 20, ςς, 74. 03» 108, 134) 1ς8, 24ς. (οπιρὶ. (τ. Νίς. ργασηνϊα. 
καὶ Απῃ. 1. Ατη. Ἐά. ἐϑὲν πάσας τὰς ἡμέρας] τασας τας ἡμε- 

ρᾶς ὅ8ϑὲν 247. εϑὲν σάτας τὰς ἡμέρας ὄντων] αδὲν οντων 44. 
πάσας τὰς ἡμέρας] ἐν σάσαις ταῖς ἡμέραις Οεογρ. 5'αν. ὄντων 
αὐτῶν] ὅσας καὶ ἦσαν μεϑ᾽ ἡμῶν Ατηι. 1. Αγη). Εἰ, ὅτε ἦσαν Οευτς. 
ϑίαν. ἐν Καρμήλῳ] ἐν τω Καρμηλῳ ΧΙ, 44: τό, γ4, 93, τού, τοϑ, 

120, 134.) 144, 216, 2445 246. (πρὶ. Αἰά. (Αι. Νς. ἐν τη Καῤ- 

μῆλω ςς. “ἐν τῇ ἐρῆμω 121) 247. ἔν Καρμέλῳ Ατηϊ. τ. Απῃ. Ἑὰ, 
Οεοτρ. δῖαν. Οἴγορ. 

Ψ11. Ἐρώτησον] ρταετηϊε. καὶ 244. τῶ ταιδάριά σα τ} μαδεῖ 
σξ ἴῃ “παγαξξ, πιϊπογε Αἰεκ. καὶ ἀπαγίελεσί σοι] και ἐρεσι σε 216. 

(Αῖ. Ν:ς. καὶ εὐρέτωσαν] εὐρέτω 82. ΤΠ πεοάοτγεῖ. Ω.. ς8. ἰπ΄ τ δρ. 

καὶ ευρέτω 93, τοϑ. Οοπιρί. καὶ εὐρεϑήτωσαν ϑ5[αν. Οἴῇτορ. τὰ 
παιδάρια σε 25} α σε ΧΙ, (29. υἱ νἹάεῖυτ.) 44. ς 5») 71) 74.» 106, τοϑ, 
120, 134, 1ς8, 246, 247. Αἰεχ. ΤὨεοάοτεῖ. Ἰ. οἰ. χαριν] μετὰ 
χαρᾶς 8ίαν. Οἶτορ. ἐφ᾽ ἡμέραν ἀγαϑὴν ἥχομεν] ἐπ᾿ ἀγαϑὴν ἡμέ- 
ἂν ἧκον Αγ. τ. Αὔγην. Ἑὰ. ἥκομεν] ἡμεῖς ἥκομεν Ὑεοάοτεῖ. 1. 

δὸς δὴ ὅτς. λὰ ἄη. ςοτλ.} 

νῦν δώσεις ὅσον καὶ εὕρη ἡ χείρ σε τῷ δόλῳ καὶ νίῳ σὰ Δαυίδ Ἄτηι. τ. 

ἢς, οὐπὶ δάλοις σε γιὸ τῷ δόλῳ, Ατπγ. Εά. δὸς νῦν τῷ υἱῷ σου τῷ 

Δαυὶδ ὃ ἐὰν βάλῃ. 51αν. Οἷἶτορς. δὸς ἥν νῦν ὃ εὕρῃ ἡ χείρ σε τοῖς δά- 
λοις σου, καὶ τῷ υἱῷ σε τῷ Δαυίδ, 5[αν. Μοΐίᾳ. φωοάξεπφιες ἱπνεπετὶς 

“πάρης μα, εἶα (τὶς ἐπὶς εὐ βίο 'κο αυϊά. Ψυὶσ. ὁ ἐὰν εὕρη] ο ἂν 
εὐρη 158, 244. (οπιρὶ. ΑἸεχ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶξ, ο εαν ευρηδει "247. 

τῷ υἱῷ σε] τοῖς τραισι τῶ νιω σοὺ τ0, 82) 939 ἷοϑ. τοις παισι σα χαξ 
τῳ υἱῷ σὸν ξ2) 92) 123. 144, 236. (243. τηᾶγρ. [00 κς.) Οοπιρί. ΑἸά. 
ΓΟ Αῖ. Νῖς. ἔς, ουπὶ καὶ ἰπ οβαγαέϊ. πηῖπογε, ΑἸοχ. τοῖς σαισι σου τῷ 
νιῳ 247. τῷ υἱῷ σου τῷ Δαυίδ] τοῖς παισὶ τῇ υἱξ σε Δαξίδ ΤΉεο- 
ἀοτεῖ. ἰος. οἴ. τῷ Δαυίδ] α τῳ ΧΙ, τ9, 71) 82, τοΒ, 247. (πρὶ. 
Βαρεῖ τῷ ἴῃ. ςμαγαές, ταϊπούε ΑἸεχ. 

ΙΧ. Καὶ ἔρχονται] και ἐρχεται 82, 93, 123. Οοηπιρί. καὶ ἦλθον 
Αγτι. 1. Ασηι. Ἐά. Θεοῦ. ϑῖαν. Καὶ ἔρχονται τὰ τοαιδαάρια] Ομπι- 
46 υερὶ βξη! ρκεγὶ δαυίά Μαὶρ. τὰ παιδάρια) - Δανιδ 44, ςς, 
ό4, γ4;} 82, 939 1ού, τοϑ, 119, 120, 123) 134) 144, τς8, 416, 242, 

243, 24ς, 247. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Ατηῃ. Εὰ. δῖαν. - Δαξιδ ς2. ΑἸά. ᾿ 

ΚἜ τοῦ Δαυὶδ Οδεοτρ. παιδάρια) τοαιδαρια Δαυιδ απὸ Να- 
ξαλ πιεηὰά. 7:1. καὶ λαλξσι) καὶ ἐλάλησαν Ατηι. τ. Απη. Εά. 
Οοοτς. 8ιαν. καὶ λαλᾶσι τοὺς λόγες τάτες] κα 29, ςό, 246. καὶ 
λάλει 82, 93. καὶ λεγεσι 24). στὰς λόγες τέτας.} , 108, 243. 
Οὐπρὶ. ΑΙεχ. α τότες Αππη. Ἑάὰ. πρὸς Ναβαλ] τῳ Ναξαλ 11], 
547). α 342: Ναβαλ] Δαυιδ τηεπά. 71. κατὰ πᾶντα] και 
σαντα 1], τ22. Οεογς. ϑίαν. Οὗτος. α κατα 24). κατὰ πᾶντα 
-- Δαυΐδ] α οεὐπὶ ἱηίεττηεά. 44. τῷ βήμαϊα ταῦτα] , ταυτὰ 121) 
243. ἐν τῷ ὀνόματι] ἐπι τω ὀνοματι 82, 93, 1τοϑ, 198. (οπιρὶ. ἐξ 
ὀνόματος 8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἀνεπήδησε) -- Ναδαλ το, 82, 93. 
Οοπιρὶ. ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ ὠνεπίδησε ((ο) 242. κα καὶ Ατῃλ. 1. Απτ. 
ἙἘά. ἘΝαάξαν Οεοτρ. δ[αν. Οἴτος. 

Χ. Καὶ ἀπεκρίϑη] α καὶ ϑῖαν. Οἴτος. Καὶ ὠπεκχρίϑη--Τίς ὁ] 
Ναδαλ καὶ απεκριϑὴ τις ο 44. ἀπεκρίϑη] εἰπεν 111. Ναθαλ] 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

3959 » ᾿ .“ Ν Ὰ ς΄. ἴω, 

ἀγήγίειλαν τῷ Δαυὶδ' χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. 

ΚΕΦ. Χχν, 
καὶ εἶπε, Τίς ὁ Δαυὶδ, καὶ τίς ὃ υἱὸς Ἰεσσαί; σήμερον πεπληϑυμμένοι εἰσὶν οἱ δᾶλοι ἀναχωρᾷν- 
τες ἕχαςος ἐκ ποροσώπου τὸ χυρίε αὐτᾶ, Καὶ λήψομαι: ἠευ ἡ το τὰ κα νοδο ἀ ϑὶς ἀεϑμῃ ΤΑ τ 
ϑύματά μου ἃ τέϑυχᾳ τοῖς χείρασί με τὰ πρόξατα, χαὶ δώσω αὐτὰ ἀνδράσιν, οἷς οὐκ οἷδα πχύ-. 

ϑὲεν εἰσί; Καὶ ἀπεφράφησαν τὰ παιδζρια Δᾳυὶδ εἰς ὁδὸν αὐτῶν, καὶ ἀνέςρεψψαν χαὶ ἦλϑον, χαὶ 
Καὶ εἶπε Δαυὶδ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῇ, Ζώσασϑε 

ἕχαςος τὴν ῥομφαίαν ἀὐύτϑ' χαὶ ἀνέξησαν ὀπίσὼ «Δανὶδ, ὡς τετραχόσιοι ἄνδρες" χαὶ οἱ διαχόσιοι 
ἐχάϑισαν μετὰ τῶν σλευῶν. Καὶ τῇ; ̓ Αδιγαίᾳ. γυναικὶ Νάξαλ. ἀπήγίειλεν ὃν τῶν ππαιδαρίων, 
λέγων, ᾿1δὲ Δαυὶδ ἀπέςειλεν ἀγγέλους ἐχ͵ τῆς ἐρήμῃ εὐλογῆσαι τὸν χύριον ἡμῶν, χαὶ ἐξέχλινεν. 
ἀπ᾿ αὐτῶν. Καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαϑ οὶ ἡμῖν σφόδρα. οὐκ ἀπεκώλυσαν ἡμᾶς, ἀδὲ ἐνετείλαντο ἡμῖν οὐ- 
δ “πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἦμεν παρ αὐτοῖς, Καὶ. ἐν τῷ εἶναι ἡμᾶς ἐν ἀγρῷ, ὡς τεῖχος ἧσαν 
“περὶ ἡμᾶς καὶ τὴν γύχτα χαὶ τὴν ἡμέραν, -πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἦμεν παρ᾽ αὐταῖς “ποιμαΐνοντες . 

λα 19» 82, 93. Ορπιρὶ. Απη. 1. Ασηι. Εά, Οεοτρ. δίαν. " Ναύαλ ΑἸά. 
τοῖς παισὶ Δαυὶδ] τοις παισὶν αὐτῇ 71. τοῖς παιδαρίοις Δαυιδ ται. 

καὶ εἶπε] και απεχριϑη 11. εἰπὼν 8ῖαν. Οἴἶτοσ. Τίς ὁ Δαυὶδ] 
Δαυιδ᾽ τις ἐξὶν ςς- κα Ὁ 93, τοϑ; 232. Οὐμηρὶ. ΑἸεχ. τίς γὰρ Δαξὶδ 
Ὑμοοάοτες. 1. οἷς. τίς ἐξὶν ὁ Δαυὶδ ϑίαν. ΟΠτορ. 7 ς ὁ Δαυὶδ--- 
᾿ Ἰεσσαί τίς ἐςτ Δανὶδ' υἱὸς Ἰεσέ Θεοτρ. γχαὶ τίς] ἢ τίς Ατστι. 1. 

γῆν. Εά. καὶ τίς ὁ υἱὸς Ἰεσσαί] κα 24ς. ἢ τίς ἐξιν ὃ υἱὸς Ἰεσφέ 

δῖαν. Οἷἶτοσ. ὁ υἱὸς] αο 93. τοβ, 247. Οομηρὶ. ΑΙεχκ. ὙΜεοάρτεῖ. 
1, εἴτ. ᾿σήμερον πεπληϑυμμένοι εἰσὶν οἱ δᾷλρι] πεπληϑυμένοι εἰσὶ 

σήμερον δαλοι Αγ. 1. Αση). Εά. πεπληϑυμμένοι] πεπληϑυμένοι 

Οοιρὶ. Οβι. Νῖς. οἱ δοῦλοι} α' δοῦλοι (Δι. Νῖς. οἱ δοῦλοι 
᾿οψαχωροῦντες ἕκαςος] οἱ δδλοι οἱ ἀποδιδρασκούϊες εκαςος 10, 935 108. 
Οοπιρί. Ὑμεοάογεῖ, ἰος. οἷ, ἀναχωροῦντες} οἱ ἀναχωραντες τό, 
64, τ23. αποδιδρασκοιῖες 82. οἱ διαδιδράσκοντες τις8., ἐκ τροσ- 
᾿ὦπ6} απο τροσωπὲ 93, τοϑ, 1:ς8. Οοπρί. τῇ κυρίε αὐτῷ] τα 40. 
του χυριίου αὐΐων 246. τῶν κυρίων αὐτῶν ὙΓΠεοάοχεί. 1]. οἷξ. αὐτὰ] 
αὐτὰ ΑἸοχ. . 

ΧΙ, Καὶ λήψομαι] Νὺν λήψομαι Ατηι. τ. Απη. Ἐά. 
τὸς μ8} μὲ (ἢς ροῇξ οἶνον εἰ ϑύμαα) ϑίαν. Οἴἶτος. 
μου] α καὶ 44. καὶ τῷ ϑυματά μου] α μου τς8. 
πρόξατα ) α εὐπὶ ἰηἰεγηηεά. 44. 
τοό.. εϑυσαὰ 247. 

δ κ᾿ τὲς ἂρ- 
ΠῚ Ρ, καὶ τὸν οἶνόν 

ἃ τέϑυκα--- 
τέϑυκα] τεϑεικα 71. τεϑηκᾶὰ 03» 

τοῖς κείρεσί μ8} α μου.1ς8. τοῖς χειρεσι μοι 
Ω ΄ δ , Ὁ ᾿ 7 ᾽ 2347. (πη... κείρεσι μου τὰ τπτρόδατα] κηροῦσι (6) τῷ τορόδατά 

μουφ4ς. μου τὼ τρόξαϊα] τὰ πρόξατά μου (εοτρ. πρόδατα!] 
προδατα μου 546. καὶ δώσω αὐτὰ ἀνδράσιν] καὶ δώσω εἰ αὐτὰ 
ἀνδράσιν Οεοῖρ. δώσω αὐτὰ], αὐτὰ Αττη. τ. Αγ. Εά. ΤΥ. ϑ[ὰν. 
Οἴτιορ. οἷς οὐκ] ἐς εκ 82. ΑΥπΊ. 1. Απη. Ἑά. Θεοῦ. πόϑεν 
εἰσί] τεόϑεν ὦσι Ατίη. τ. ΑἸτῃ. Ε4. τίνες εἰσί ΘΟ ογρ. 

ΧΙ. ἀπεςράφησαν] ἀπέςραφη 82. 935) 108, 1 ς8. (ομηρὶ, εἰς 
, ὁδὸν} εἰς, τὴν οδὸν 93, τοῦ, τοϑ. Οομρὶ. κα εἰς 247. ἐν τῇ ὁδῷ ϑίαν. 
«αὐτῶν] αὐτῶν ΑἸεχ. καὶ ἀνέςρεψαν καὶ ἦλθον] 44. κα ἀνερρεψαν 
245. λ καὶ ἀνέρρεψαν Ατηι. τ. Αται. Ἐὰά. καὶ ἦλϑον] -[- προς αν- 
τον 82,93, τιο8, καὶ ἀνῆλθον τοό. καὶ ἡλθαν τς8. ΑΙεχ. κα καὶ 
Οεεογρ, δίαν. καὶ ἀνήγγειλαν] καὶ ἀπηγίειλαν ΧΙ, 29, 44, τό, 71, 
745 82, 935) τούς 110, 120, 134) 243. Οοπιρί. ΑἸά. κα καὶ Ατη. 1. 
Ἄττῃ. Εα. τῷ Δαυὶδ], τῷ τἴ0. 

ταυτὰ, 44. . κατὼ τὰ] καῖα παντα τὰ 82, 92, 93, το8, 123) 144, 
158, 236, 242. (243. τηαγτρ.) Οουιρὶ. Αἷεχ. (δῖ. Νίς. κατὰ 121. 
σαντὰ τὰ 247. ῥήμαῖϊα ταῦτα] ῥήμαϊα αὗτῇ Οεογρ. 

'ΧΠ]. αὐτῇ τ᾿. οἱ χ'.] αὐτῷ ΑΙοκ. Ζώσασ5ε) ζωσεσϑε τ44, 
Ζώσασϑε ἕκαςος τὴν ῥομφαίαν αὐτῷ} ἄγετε εἰς μέσον ἕκαςος τὴν ῥομ.- 
φαῖαν αὐτῇ Αττι. τ. Ατη.. Ἐά4, ξώσασϑε ἕκαξος ἐξ ὑμῶν τῇ ῥομ- 
φαίᾳ αὐτῷ 8ϊαν. Οἴτορ. ἢς, ἔπε ἐξ ὑμῶν, 8[αν. Μοίᾳ. τὴν ῥομι- 
“φαίαν αὐτοῦ} -ἰ- καὶ τοεριεζωσατο ἀνὴρ τὴν μαχαιραν αὐτὰ τῶ, 436. 
Ἔ ἐλάεπι, πἰἢ περιεζωσαντο, τς8. Οἵ, Νίο. - καὶ τσεριεφωσατο 
Δαυιδ τὴν μαχαιραν αὐτα ΠΑΡ. 121. -{- ἐδάεῃι, πἰῇ ρομφαίαν, 247. 
Ἔ καὶ τεριεζωσατο ἀνὴρ τὴν μῶχαιραν αὐτου, καὶ περιεζωσατο καιγε 
Δαυιδ μαχαιραν αὐΐα (ἴῃ τλαγρ. ἃ ἐεφυίοτί πι.} 244. τὴν ῥομφαίαν 
αὐτδ' καὶ ἀνέξησαν] τὴν ρομφαίαν αντου, καὶ περιεφωσαντο ἀνὴρ Τὴν 
μαχαιραν ἀντου, καὶ περιεζωσατο καὶ γε Δαυιδ τὴν μῶχαιραν ατου, 
χαᾶι ἀνεδησαν ΧΙ, ὥς, πἴᾶ περιεζωσαῖο ἀνῇρ, εἰ ἥπῃε και γε, 92. ἔς, 
οὔ π καὶ ΡῖῸ κάιγε, 123. Αἰἴεχ τὴν μαχαιραν αντὲ καὶ περιεζωσαῦ)ο 
τας μαχαιρας αντα. Και Δαυιδ, και αὐτοι ἐζωσαντο τὴν μαχαιρᾶν 
αὐτα. Καν ἀνεξησαν 19. τὴν μαχαιρᾶν αυτα καὶ τοεριεζωσαντο τας 
μαχαιρας αὐΐων" καὶ Δαυιδ καὶ αὐτὸς ἐζωσατο τὴν μαχαίραν ἀντου. 
και ανεδησαν 82, 93. 1ο8. ἔς, συ αὐτοῦ ΡΙῸ αὐτῶν, Οὐπιρὶ. τὴν 
βομφαιαν ἄντε" καὶ περιεζωσ. τὸ ὡνὴρ τὴν μάχαιραν αὐτὰ, καὶ τεριε- 

ἱμῖς, ἀεείηέψηε οἱ Ῥανί αὶ ἐς μμο : εἰ (εομεὶ μα Ῥαυϊά γυϊρ.. 

«καὶ διακόσιοι αὐτῶν 514ν. ροτῖγο αἰμεεηεὶ Νυΐρ. 

τοῖς 242. 

τῷ Δαυὶϊδ---ταῦτα] τῳ Δαυιδ 

᾿ξωσατο και Δα τὴν μαχαιραν αὐτο καὶ ἀνεβησαν τ44. καὶ ανξ. 
: ἡ Ἁ λῳ [ Ἁ ε Ἷ 4Φ “ὦ λΎ δησαν ὀπίσω Δαυ!δ]) καὶ ἦγον ἕκαςος τὴν ῥομφαίαν αὐτῷ καὶ ἦλϑον 

γ᾽ ἢ Α ΑΨ φ4φλ ὦ Ἁ ε ᾽ ς« ὦ ΤΆ . ὀπίσω Δαυιδ Ατη). 1. καὶ ἥγον νὴρ ἕκαςος τῦν ῥομφαίαν αὖτθ" καὶ 
“ ἘΝ ᾿ ὙΣ ’ ὃ. Ν ἜΝ ἣ -ἥγεν εἰς μέσον καὶ Δαυιδ ῥομφαίαν αὐτῷ" καὶ ἦλθον ὀπίσω Δαυὶδ Αγ. 

λ»»7 Ἁ ε ᾽ ε«.Ὗ Ἁ νγν.Α Ἁ 0» Ἑά. και ἐζώφανῖο τὴν ρομφαίαν αντῶν καὶ αὐτὸς Δαυιδ ἐζώσατο 
τὴν μαχαίρων αὐτϑ" καὶ ἀνέξησαν ὀπίσω Δαυὶδ Θίξεοτρ. καὶ ἐξωσαύο 
τῇ ῥομφαίᾳ αὐτῶν, καὶ αὐτὸς Δανὶδ ἐζώσατο τῇ ῥομφαίᾳ αὐτϑ" καὶ 
ἐπορεύϑησαν ὀπίσω Δαυὶδ 8ῖν. Μοίᾳ. εἰ ἀσεείπόι “καὶ βαρεὶὶ εἰαάίιε 

ως 

τετρακόσιοι ἄνδρες} 
χαὶ οἱ διακόσιοι) αὶ οἱ 64, 93, 
Ἤ προσέτι Αττ. 1. Αγῃ. Εά. 

ἐχάϑισαν) ἐεκαϑη- 
σαν 24ς. ὑπέμειναν δῖλν. τεπιαηέγεπὶ Ψυῖρ. μετὰ τῶν σκευῶν] 
ἐπι τῶν σκευων ΧΙ, 10) 29, 445) τό, 71, 74, 82, 939 τού, 1οϑ, τ19, 
120, 134) 168, 242, 245, 246. (οπηρὶ. ΑΙ4, παρὰ τοῖς σκεύεσι 
Αττη. τ. Ασγηι. Εὰ. δίαν. σα αγείπας Ψαυΐς. 

ΧΙΝ. ᾿Αξιγαίᾳ] ᾿Αδειαία .(Ε.) 93. ὀπήγ[αλεν---λέγων] ἕν 
τῶν παιδαρίων ἀπήγγειλεν ἐκεῖθεν καὶ λέψες Αττα. τ. τῶν παιδα- 

τετρακόσιοι] α ὡς 82, 93, 1το8, 121. ΟΟΠΙΡΙ. 
Τι. Ατπῇ. τ᾿ κ ἄνδρες Ἀπη. Εά. 

108, 123, 216. (Ομρὶ. (δῖ. ΝΙς. 

᾿ρίων] “ απο των σαιδὼν 82, 93, τοβ, ῥγοεπυῖτι. ὠπὸ Οοπηρὶ. ἶχκ τῶν 
τοαιδαρίων ἐκεῖϑεν Ατην. ἘΔ. τταιδάριον Θεοτρ. λέγων] λεγον 64, 
74) 120, 144) 1ς8. λόγον ΑἸά. καὶ λέγει Αττη. Ἑά. καὶ ἔλεγεν 
Οδοῦρ. Δαυὶδ ἀπέςειλεν] Ττ. ΧΙ, 29, τοϑ, α4-ς, 246, 247. Οοπρὶ. 
ΑΙεχ. Απη. ἙἘά. Οεοσρ. δῖαν. Μοίῃ. 
ξό, 82, 93, τοῦ, 120, 134, 1ς8, 2423. ἀπέςειλεν)] ἀπεςαλκεν 

.74- απερηλενΩ16.-.Ἡὀ ἀγγέλους ἔκ τῆς ἐρήμου] εχ τῆς ἐρήμου αγίε- 
λες 236. ἐκ τῆς ἐρήμου] ἐν τὴ ἐρημω 1:8, τὸν κύριον ἡμῶν] 
λα τὸν 11. τὸν κυριον μου 93. καὶ ἐξέκλινεν] καὶ αὐτὸς ἐξέκλινεν 
Ατσηι. Ἐά, οοηρ. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐξέκλινεν δῖαν. Οἰἶτορ. αὐτὸς δὲ ἐξ- 
ἔκλινεν 851Αν. Μοίη. καὶ ἐξέκλινεν ὠπ᾽ αὐτῶν] καὶ ὠτρυνϑὴ εν αὖ- 

ΧΡ. Καὶ οἱ ἄνδρες] Οἱ δὲ ἄνδρες Οεοτς. 81αν. Μοίᾳ. Οὗτοι δὲ 
ἄνδρες δῖαν. Οὗτος. Καὶ οἱ ἄνδρες---σφόδρα] ὅτι, ἐγαϑοὶ ἡμῖν οἱ 
ἄνδρες σφόδρα ὙΒεοάοτει. 1. εἶτ. ὥγαϑο!} ἀγαϑοὶ ἦσαν Ατηι. τ. 
«Ἄπῃ. ἘΔ. Οεογρ. δῖαν. Οὐἶγορ. . ἤσ, οὐπὶ ἦσαν ἱπίες ὕποοβ, ϑίδν. 
-Μοίᾳ. ἡμῖν σφόδρα] Ττ. ΟΘεοτς. 
'κῶ,.93») 1οϑ, 121) 123; 236. (οιηρὶ. (δι. Νίο. Ὑπεοάοχει. ἴσο. οἶζ. 
Ατη.. 1. Αἄπῃ. Ἑά. δῖαν. Οἰἶγορ. ργβοιηῖτε. οτεέ σού. καὶ οὐκ εποι- 
σαν ἡμῖν αδὲν κακὸν 24ς. ἡμᾶς} Ἔ σφόδρα, ϑίῖαν.. Οἴτορ. ἐδὲ 
ἐνετείλαντο} κάι οὐκ ἐνετείλαντο 151. ἰδὲ ἐγετείλαντο δος. δὰ Βῃ. 
οοη}.} α 44. ἀδὲ ἐνετείλαντο ἡμῖν ἐδὲν] εϑε.επιτετάχασιν ἡμιν 82. 
ἹΒεοδοτεῖ. 1. οἷς, καὶ ἐϑὲν ἐνετείλαντο ἡμῖν Ατπι. τ. Ατπ.. Ἐά. καὶ 
-ἐποίησαν ἡμῖν. ἐδὲν κακὸν Θεοτς. καὶ ἐποίησαν ἡμῶς κακὰ ἐδένα 8ῖαν. 
Οἴἶτος. ὅτε ἐνετείλαντο ἡμῖν τι 8αν. Μοίᾳ. ἐνετείλαντο] επιτετᾶ- 
χασιν 93. 1Ιο8. ἡμῖν ἐδὲν] α δὲν 1, τῶι. ἡμῖν εϑὲν 247. δὲν 
“σάσας τὰς ἡμέρας} πάσας τὰς ἡμέρας 8δὲν 242. σπάσας τὰς ἡμέ- 
ρας ἃς ἤμεν] ὅσον ἥμεν Ἀπ. τ. Ασπὶ. ΕἘὰ, ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἐν 
αἷς ἦμεν Οεοῖρ. ἔς, ἔπε ταῖς, ϑιαν. παρ᾽ αὐτοῖς} μετ᾽ αὐτῶν ἐν 
τῷ ἀγρῷ Απη. τ. Αττη. Εά. μετ᾽ αὐτῶν Θεοτρ. 8[αν. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐν τῷ εἶναι] α καὶ Οορί.. Καὶ ἐν τῷ εἶναι ἡμᾶς ἐν 

ἀγρῷ} α Απη. 1. ἄγη). Εά. καὶ ὄντων ἡμῶν ἐκεῖ ἐν ὠγρῷ δῖαν. Οῇτορ. 
ῆς, ἔηε ἐκεῖ, δῖαν. Μοίᾳ. ἐν ὠγρῷ] εν τῳ αΎρῳ 445) 121. εἰς αγρον 
1.8. ἐπ᾽ ἀγρξ Θεοῦ. ὡς τεῖχος] ὡσει τεῖχος 93, τοϑ, 24ς. 
Οουνρὶ. ὡς τεῖχος ἦσαν τερὶ ἡμὰς] καὶ ὡς τεῖχος ἡμῖν Ατηι. 1. 

Ἄτην. Ε. πιρὶ ἡμᾶς] - φυλασσοῖες 244. καὶ τὴν νύκτα---τὸ » ς νιν ῃ νιν εν, ὲ ποίμνιον} αὶ ουπὶ ἰηϊειτηβά. 44. καὶ τὴν νυχτὰ καὶ τὴν ἡμέραν] καὶ 
τὴν ἡμερῶν καὶ τὴν νυχτὰ 82, 93) το8. (ΟΠ}ρ]. ΤΙεοάοτεϊ. 1. οἶς. τὴν 

απεςαλχε Δαυιδ 44) τς, 

4 4 ’ 4 , 

οὐκ ἀπεκωλυσαν) τ . 

12. 

15, 

14. 

1ζ. 

τ6. 



19 

20. 

21 

22 

28 
- -αν-πὦ- ς΄. ὃς 

(ἔς Ἰηγ8) 93. 
δύο ὠγγία (Πςο) 24ς. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
κε. ΧΧΡ. : 

: 17. τὸ ποίμνιον. Καὶ γῦν γνῶϑι χαὶ ἴδε. σὺ τί ποιήσεις, 
18. ἡμῶν χαὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ, χαὶ ὅτος υἱὸς λοιμὸς, 

σεν ᾿Αξιγαία χαὶ ἔλαξε διαχοσίες ἄρτες, 

“ ᾿ ὅτι συγτετέχεςαι ἡ χαχίᾳ εἰς τὸν χύριον 
ξ 9 Ἁ»Ὄ ρῳῷ ζαι 8χ ες! λαάλησαι πρὸς αὐτόν. Καὶ ἔσπευ- 

᾿ ’ 2 ρ4 ,᾿ χαὶ δύο. ἀγγεῖα οἴνε, χαὶ πέντε πρόξατα πεποιημένα. Ν » 35»ϑ Ν ) , ΄-, 7 [ν : 
2 χα! πέντε οἰφι ἀλφίτα, καὶ γόμορ ἕν ςαφίδος, χαὶ διαχοσίας παλάνας, χαὶ ἔϑετο ἐπὶ τὸς ὄνερ;: Καὶ εἶπε τοῖς πταιδαρίοις αὐτῆς, Προπορεύεσϑε ἔμπροσθέν Ζ7 αι" χαὶ 5. νδοὶ »» 2 χήν 5») 72. γίνομ τῷ ἀγόρι αὐτῆς ἐχ ἀπήγίειλε, Καὶ ἐγενήϑη, Νν 2 “ “» χαταξαιγέσης ἐν σχέπῃ τῇ ὅρες, 

τῆς, χαὶ ἀπήντησεν αὐτοῖς. 

Ν ΦΆΧΝΧ Σ» 9 ξ΄ ε να βου, χαὶ ἰδὲ ἐγὼ ὀπίσω ὑμῶν “παρα- 
9 “.Ὁ 3 ΄ 9»΄""» ἋἋ ., Ἁ, αὑτης ἐπιξεξηχυίης ἐπὶ τὴν ὄνον χαὶ 

Ν49 Ν ρῸ χαὶ ἰδὲ Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῇ χατέξαινον εἰς συνάντησιν αὖ- Ν »Ῥ 
“ Καὶ Δαυὶδ εἶπεν, Ἴσως εἰς ἄδικον ππεφύλαχα “πάντα τὰ αὐτῷ ἐν “Ἄ,»»ὔἤ Ν 3 3 7 “ὋΦ᾿ » “" Σ Ὁ 2 Σ ΄ ἐνὸν σι πὸ «ΤῊ ἐρήμῳ, χἂϊ οὐχ ἐγετειλάμεϑα λαξεῖν ἐχ πσάγτων τῶν αὐτῷ ἐϑὲν, χαὶ ἀνταπέϑωχέ μοι. «σονηρὰ 9 χ.; » ἰϑυ ΄ ΄ ε : ρῷ 

΄ 
ἄντί ἀγαθῶν, Τάδε πτοιήσαι ὁ Θεὸς τῷ Δαυὶδ χαὶ τάδε προσϑείη, εἰ ὑπολείψομαι. ἐκ πτάντων 
τῶν τ Νάξαλ ἕως πρωΐ ἄραντα πρὸς τοῖχον. 

ἡμέραν καὶ νύκτα Αττη. τ. Αττη. ἘΔ. ἢς, πἰῇ τὴν νύκτα, Οεογς. ἐν τῇ 
γύκτι, καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ϑῖαν. Οἶτορ. ἔς, ΡΒ ΠῸ καὶ, 81αν. Μοία. 
πάσας τὰς] και πασας τας 93. σασας τὰς---τὸ ταοίμινιον  ὀντων 
ἡμῶν μετ᾽ αὐΐων καὶ ποιμενοντων τὰ ποιμνια αὐΐων τοβ: α οὐπὶ ἱπέδε- 
τηβά. 247. τάσας τὰς ἡμέρας] ἐν πάσαις ἡμέραις Οεογρ. ϑδι[αν. 
ἃς ἦμεν] ἃς ἤμεϑα 1. ἃς ἥμεϑα ΑΙε, ἃς ἦμεν δίς. δὰ ἔῃ. 
(οΠ1.} οντων ἡμῶν μετ᾽ αὐὔων ἐν αγρῳ ποιμενούϊων ΧΙ. οντων ἡμῶν μετ᾽ 
αὐων, καὶ ποιμαινοντων τὰ τροδατα ἡμῶν το. ἢς, ουπὶ ποιμνιῶ ΡῖῸ 
προξατα, 82, 93. ΤἈεοοτεῖ. ]. οἷς. οντων ἡμῶν μετ᾽ αὐΐων εν αγρω 
το μμενοντων τὸ ποιμγιον 29, 246. ἔς, ἰῇ ποιμαίνοντων, ς ς) ςό, λι, 
74. τού, 119, 1209 1345 1 ς8, 242, 243. ὀντῶν ἡμῶν μετοι τῶν τοι- 
μαινογων τὸ ποιμνιον 24ς. ὄντων ἡμῶν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ποιμαινόντων 
τὰ ποίμνια Οοταρί. ὅσον ἦμεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐποιμαΐνομεν τὸ ποίμ- 
γιον. Ἄττῃ. τ. Αστῃ, Ἐά.. ἐν αἷς ἦμεν μετ᾽ αὐτῶν ποιμαίνοντες τὸ 
ποίμνιον. Οφοτρ. ἔς; πΙῆ τα ποίμνια, δῖαν. Μοίᾳ. ὄντων μετ᾽ αὐτῶν, 
ἐν ἀγρῷ ποιμαίνοντες τὸ ποίμνιον. ϑ[Αν. Οὗτος. παρ᾽ αὐτοῖς] παρὰ 
αὐτοῖς ΑἸὰ. ΣΝ ν 

ΧΨΤΙ.. γνῶϑι καὶ] 44. καὶ ἴδε σὺ] α συ 29. Αγῃ). 1. Αγηι. 
ἘΔ. σὺ τί ποιήσεις] τι συ ποιήσεις 11, ΧΙ, 44, ςό, τού, 1 10) 120, 
121, 1347158, 242, 243. ΑἸεχ. κα σὺ 93, 1οβ.. τι σὺ ποιεις 24ς. τί 
ποιήσαις Οουρὶ. συντετέλεςα!} συντετελεσμένη ἐςὶν Ατηγ. Εά. 
ἡ κακία] πῶσα ἡ κακία δῖαν. Οἶτορ. εἰς τὸν κύριον ἐπὶ τὸν κυριον 
123. εἰς τὸν κύριον --οἶκον αὐτξ] ἐπὶ τὸν κύριον ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὸν οἷ- 
κὸν αὐτῷ Ατηι. τ. ἐπὶ τὸν κύριον ἡμῶν. καὶ ἐπὶ πάντα οἶκον αὐτῷ 
Ατπι. Εά. τοῦ κυρίς ἡμῶν καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ ϑϊαν. Οὔἶτορ. εἰς 
τὸν κύριον---καὶ ὅτος] καὶ τα κυριξ ἡμῶν. καὶ ἐπὶ τὸν οἱκον ἀντῷ παντα. 
καὶ αὐτὸς 10. ἐπὶ τὸν χυριον ἡμῶν χαὶ ἐπὶ τὸν οἰκὸν αὐτε παντά. καὶ 
αὐτὸς 82, 93) 1τοβΒ. ἔς, ἥπε πάντα, (οπιρ. καὶ εἰς τὸν οἶκον] καὶ 
επτι τὸν οἱχὸν 122. καὶ εἰς πάντα τὸν οἶκον Αἰεκ. καὶ εἰς τὸν οἶκον 
--λοιμὸς Ηἷς ἀἰπηάϊα ᾿Ἰπφοἷα νδοια. (ἀοἤἀεγαῖιγ καὶ τος υἱος λοιμος.) 
24ς. εἰς τὸν οἶκον αὐτῇ, καὶ ὅτος] εἰς πανταὰ τον οικον, καὶ ὁ κύριος 
ἡμῶν, ὅτος 247. καὶ ὅτος υἱὸς λοιμὸς] καὶ ὅτος ἀνὴρ λοιμός ἐριν 
Αγηι. τ. αἰϊΐψφις. ὥς, ἤπε ἀνὴρ, Αττη. ΕΔ. καὶ υἱὸς ὅτος λοιμὸς Οδογρ. 
καὶ τότε λοιμξ ὄντος ϑῖαν. Οἴἶτοξ. λοιμὸς} ἀνομφς τηᾶγρ. κοϑ. 
καὶ ἐκ ἔς!] κα καὶ 44. 8ῖαν. Οἶτορ. 

ΧΝῚ]Ι1. Καὶ ἔσπευσεν] καὶ ἐτώχυνεν 247. ᾿Αδιγαία} Αδειγαια 
διακοσίες ἄρτες] Τγ 24ς. καὶ δύο ἀγγεῖα] καὶ 

᾿καὶ ψέντε τρόδατα τοεποιημένα] αὶ τ 19. εἴ 
φμίμφι οὐές βαγαίας ὅγγ. Βαι- εῦτ, καὶ εἶ κριὲς πεπεμμένους δῖαν. 
Οἰἶτορ. εἰ φιμίπφιε αγίοίσς εοέΐος Ψαὶς. καὶ πέντε 4] α καὶ Ατη;. 
ἘΔ. οἰφὶ] υφι 242, 24ς. οἰφεὶ ΑἸοχ. οἰφὶ---ςαφίδος] κόρες ἀλ- 
φίτε καὶ ςαπίδας γόμον ἕν 247. οἰφὶ ἀλφίτε] οἷφὶ ἀφίτων (ἢ) 10. 
ἁὐἀίογ. φρυκτα 92. δαάίεγ. φρικτε ιο8. ἀλφίτε] ἀλφιτῶν το, 123. 
Οοπιρ. καὶ γόμορ] καὶ γομον 416. και γωμὼρ 24ς. γόμορ 
ἕν] ἐκαῖον ἐνδεσμιες τηᾶγσ. 243. κα ἕν δ8[αν. γόμορ ἕν ςαφίδος εἰ ξ20- 
»ΟΥ͂ ππερα πῶ ρα ϑγγ. Βατ- Ηεδτγ. ςαφίδος) ςαφιλων 82, 93. 
φ“Ἀπφιδὰς τοό. ςαφιδὼν τοϑ, 123. Οοπιρὶ. καπιδὸς Ζ4ς. καὶ δια- 
κοσίας] καὶ διακοσίας τοϑ. Οοῃρρὶ. διακοσίας τοαλάϑας] ΤΥ. 
Απῇ. 1. Αση. Ἐὰ, ἔϑετο] ἔϑεν (φοττ. ἔπργᾶ ἃ τη. γες. ἔϑεντο) 242. 

ΧΙΧ. αὐτῆς τ΄. εἰ 2.] αὐτῆς (ἢς νεῖ. 23.) ΑΙοχ. Προπορεύ- 
ἐσὲ} τορευεσϑε ΧΙ, 82, 93, τοϑ8, 1ς8, 247. Οομπηρὶ. ποροπορευεσϑαι 

᾿ἐπὶ τὰς ὄνε.] ἐπι τας ονᾶς 111, 247. τατηϊτῖ. τσαντας 246. 

242. καὶ ἰδὲ---αραγίνομαι} καὶ ἐγὼ πορεύομαι ὀπίσω ὑμῶν 
Αγσπη. ᾿. Αγπῃ. Ἐὰ. ὀπίσω ὑμῶν] οπισω ἡμων 93. ὄπισϑεν ὑμῶν 
(αἱ. Νίο. τοαραγίνομαι] πορεύομαι Οφοτε. ϑῖΔν. καὶ τῷ ἀνδρὶ 
αὐτῆς] - Ναδαλ 10, 1445236, 247. ΑΙεχ. Αγπι. 1. Ασπὶ. Εά, -Ἡ ἰάθπι 
ἐπ τηᾶγρ. ΤαὉ ἃς 243. τῷ δὲ ανδρι αὐτῆς Ναβαλ 82, 93, το8. ΟὐμηΡΙ. 
γο:. 11. 

Α “ ΄ 
καὶ ἐν τῳ καϊαξαίνειν Ατῃ. 1. Ατηι. Ἑά. 

᾿ ἕως τῇ ἐρήσαντος πρὸς τοῖχον ϑίῖλν. Μοίη. 

νοῦ, 34.) Αγ). 1. Ασῃ, Εά. 

ἼΑση. τ. Αππη. Ἐα. 

Καὶ εἶδεν ᾿Αξιγαία τὸν Δαυὶδ, χαὶ ἔσπευσε χαὶ 

τῷ δὲ ἀνδοὶ αὐτῆς 51Αν. Μοίᾳ. 
ϑίαν. Οἰἶτορ. 

ΧΧ. καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 82, 93. 1τοϑ, “47.. Οοπηρὶ. 
αὐτῆς ἐπιδεδ.} αὐτῆς επιξεξδ, αὐτῆς (ἢς) 93. ἐν τῷ ἐπιξαίνειν αὐτὴν 
Αττη. 1. ἄστη. Ἐ4. Τα, Οεοτρ. δῖαν. ᾿ ἐπιδεβηκυίης] ἐπιδεδηκυιας 
ξό, 71, τού, 123, 134,1 ς8, 236, 244, 246, 247. (οτηρί. ΑΙά. (αι. Νῖς. ΣᾺ ν  νΨ Ω λ ’ ἔπι τὴν ὄνον} ἔπι τὸν ονὸν 44) 26. (δῖ, Νίς. καὶ καϊαξαινέσης] 

Ἁ 5 α καὶ δ8[αν. Μοίᾳ. ἔν 
σκέπῃ) ἐν σκεινὶ (Π0) 244ς-. ἐν σκέπῃ τὰ ὄρας] εἰς μέρος τὰ ὄρες 
δίαν. Οὗἶτορ. εἰς ὑπόρος (αἱ ταάίεες νποπιὶς οὔτι γυΐϊς.) 8ιαν. Μοίᾳ.  γμλ Φ ᾿ Ἃ ε ν 1. “Ὁ “ καὶ ιδ5}]  ὧδὲ σδοῦρ. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτϑ] καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῇ 44. 
και οἱ παιδὲς αὐτῇ 121. λαντε 24ς. κατέξαινον) καΐχδαινοντες 
ΧΙ, τό, 64, 141, χ46, 247. ἀνεξάαινον 10, 93» ἴοϑ. αναξαινοίἧες ς2, 
92, 144. (δῖ. Νίς. ἀνάθαινον (ἢς) 82. αναξαινοντο 236. τῦορεὺ- 
ὄμενοι ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐπορεύοντο 8]Αν. Μοί,. συνάντησιν αὐτης] 
συνάντησιν αὐτοῖς (ςοττ. τη. τες. αὐτῆς) 144.Ἀ.-. καὶ ἀπήντησεν] και 
αὐτὴ ἀπηντῆσεν 19, 1ΙΟο8, καὶ ὑπηντῆσεν 74.) τού, 134, 247. ΟοΩΡ]. 
καὶ αὐτὴ ὑπαύησεν 93. καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖς] α 44, 246. 

οὐκ ἀπήγγειλε) ργαεγαῖτί. ταῦτα 

ΧΧΊ. Δαυὶδ εἶπεν] ΤΥ. 44. τού, 134, 247. Ο δον. δίαν, λέγει 
Δανὶδ' Αται. τ. Ασῃ. Ἐὰ. Ἴσως] πλὴν (πηᾶγρ. 1ο8.) 242ὥ. ἬὌσως 
τ ἐρήμῳ] καλῶς ἔσωσε τὸν ἄδικον. ἐγὼ γὰρ πάντα πεφύλακα τοῦ Νά- 
δαν ἐν τῇ ἐρήμῳ 8[αν. Οτος.  ἬἼσως εἰς ἄδικον] ἀληϑῶς μάτην 
δίαν. Μοίᾳ. νεγε γγωβγα Ψυὶρ. εἰς ἄδικον] εἰς ματὴν 5242. πε- 
φύλακα) ἐφυλαζα 24ς. πεφύλακα---καὶ οὐκ ἐνετεελώμεϑα } ἐφυ- 
λαξα παντα τὰ τε Ναῦαλ ἐν τῇ ἐρημῳ καὶ 5κ ἐνετειλάμην ΧῚ, 20, 
44, 58, 56, 64, 745) 93. τού, 120, 123, 134) 158, 243, 246. ΑἸά. ἔς, 
ἤπε τῶ, 71) 144. 236, 242. ἔς, ἤπε πάντα, Οαῖ, ΝΊς. ἐφυλαξας 
ταντα τὰ τῇ Ναδαλ εν τὴ ἐρημω. καὶ εκ ἡτησαμην το. ἔς, ηϊῆ ἐφυ- 
λαξα, 82, τοβ. (πηρ!. ἔς, πιῇ φυλαξα, 93. πεφύλακα πάντα τινὰ 
τοὺ Νάδαλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐκεῖ καὶ οὐχ ἐνετειλάμεϑα Αττη. τ. Ατηῃ. Ἑά. 
πάντα τὰ Νάξαλ πεφύλακα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐϑὲν ἐνετειλάμην ϑίᾶν, 
Μοΐ. τῶ αὐτϑ] τὰ τε Ναξαλ ς2, 119, 344,24ς. ἐν τῇ ἐρή- 
μῳ] "24ς. καὶ οὐκ ἐνετειλάμεϑα--ἰϑὲν] καὶ ἐϑὲν ἐνετειλάμεϑα 
λαδεῖν ἐκ πάντων ὦ αὐτὰ Οεοτρ. καὶ ἐκ ἐλόγιζον λαξεῖν ἐϑὲν ἐκ παὺ- 
τῶν αὐτοῦ ϑὶαν. Οἴἶτορ. ἐνετειλάμεθα.) ενετειλαμὴν 444, 24ς. 
λαδεῖν] λαξὴν (Ώς) 24ς. τῶν αὐτῷ ἐϑὲν] ὅσον ἣν αὐτοῦ καὶ ἐϑὲν 
Αστ. τ᾿. Απη. Εά. ἃ αὐτὰ δϊαν. Μοίῃ. εἰϑὲν] εδὲν 20, 44, γ4, 
93, τού, τοϑ, 120, 134) 158, 24ς. Οορ. ἐντὶ ὥὠγαϑωὼν] τοῖς 
ὠγαϑοις με Αιτη. 1. Απῃ. Ε΄. " 

ΧΧΙΙ. Ἰαδὲ ποιήσαι} ταῦδὲ ποοιησαι μοι γ4, 120, 134. ΑΙά 
ταδὲ ποιήσει 21,236. τῷ Δαυὶδ] τοις ἐχϑροις Δανιδ το, ςς, 84, 
92, 93. 108, 242. (πηᾶγρ. 243.) (οτρί. εἰ ὑπολείψομαι--πρὸς τοῖ- 

᾿ λ - ͵ 4αἉω ΧΨ Ἢ ᾿ χον] εἰ ὑπολείψεταί τι ἀπὸ παντὸς τοῦ Νάξαν ἵνα ἕως πρωΐ ἴδοι ἃ ἐρή- 
σῃ ϑῖαν. Οἴτορ. εἰ ἕως τρρωὶ ὑπολείψομαι ἀπὸ ττάντων τοῦ Ναδαλ 

᾿ ὑπολείψομαι) υπο- 
ληψομιαι 74,93, τού, 144,)242.. ἔκ πάντων τῶν] α τῶν 246. τὰ 
Ναξαλ) α τῷ Οοιωρὶ. τῷ Ναδας Ατγ). ι. σι. Εά. ἐρεντα 
ὁρῶντα (ς) 24ς. ἐρξντα πρὸς τοῖχον] ὃς πρὸς τοῖχον ἐρήσῃ (ῆς 

τορὸς τοῖχον] ἐν τριγχῷ (Π0) πιαῖρ. 
243. τοῖχου) τύχον 93, 24ς. 

ΧΧΙΣ. Καὶ εἶδεν] καὶ ἰδὲν τς8. ΑΙεκ. καὶ οἶδεν ΑἸά. ὡἧς εἶδεν 
᾿Αδιγαία} ργαπηῖτς. ἡ το. ᾿Αδιγαὰ Ατιη. τ. 

᾿Αδιγία (ἔς νεῖ. 32.) Οεοῦρ. καὶ ἔσπευσε] α 44. 247. καὶ ἐσπεσε 
(ςοττ. ἐσπευσε) 121. κα καὶ Αση. Εά. καὶ ἔσπευσε---τῆς ὄνα] και | 

σπευσασα" καϊεδη απὸ τῆς ονξ 19, 82, 1τοϑ. Οοπιρί. καὶ σπεύσασα 
κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς ὄνᾳ ϑἷΑᾶν. Οἴἶτορ. ἔσπευσε καὶ κατεπήδησεν] 
σπεύσας (ἢς) κατέδη 9,..- καὶ κα]επήϑδησεν] α καὶ Αἴτῃ. Σ. 
ΞΗ 

ἢ 
και 



ΒΑΞΣΙΛΑΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ, 

«ατεπήῥωησεον ἀπὸ τῆς ὅγε, χαὶ ἔπεσεν ἐγώπιον Δαυὶδ ἐπὶ. πρόσωπον αὐτῆς, χαὶ πφροσεχύγησεν αὖ- 

τῷ ἐπὶ τὴν γῆν Ἐπὶ τὰς πόδας αὐτῷ, καὶ εἶπεν, Ἐν ἐμοὶ χύριέ μου ἡ ἀδικία μου, λαλησάτω δὴ 

ἡ δόλη σου εἰς τὰ ὦτά σε, καὶ ἄχεσον λόγων τῆς δἕλης σϑ. Μὴ δὴ ϑέσθω ὁ χύριός με χαῤδίαν 

αὐτῶ ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τὸν λοιμὸν τοῦτον, ὅτι κατ τὸ ὄγομόι αὐτῇ ὅτός ἐςι' Νάξαλ ὄνομα αὐ- 

τῷ, χαὶ ἀφροσύνη μετ᾽ αὐτῇ" χαὶ ἐγὼ ἡ δόλη σου δὲ εἶδον τὰ παιδάρια τῇ χυρίε μου ἃ ἀπέρει- 

λας. Καὶ γῦν χύριξέ μου, ζῇ Κύριος καὶ ζῆ ἡ ψνχῇῆ σου, χαϑὼς ἐχώλυσέ σε Κύριος τϑ μὴ ἐλ- 

ϑεῖν εἰς αἷμα ἀϑῶον, καὶ σώζειν τὴν χεῖρᾷ σου σοΐί- χαὶ γῦν γένοιντο ὡς Νάξαλ οἱ ἐχϑροί σου 

χαὶ οἱ ζητδντες τῷ χυρίῳ μὲ χαχᾷ. 
᾿ς φὸ ᾽ δ 9 ΄ ’᾽ [οἵ 9 ε ΄ 

Καὶ γῦν λάξε τὴν εὐλογίαν ταύτην, ἣν ἐγήνοχεν ἡ δόλη σε΄ 
ρ 7 “- ’΄ ρὸ ΄ ρϑ ᾿ ΄ νι ΄ ἐχ Ἧ ν, 2 “ 

τῷ χυρίῳ μου, καὶ δώσεις τοῖς παιδαρίοις τοῖς πἀρεφηκῦσι τῷ χυρίῳ μΒ. Αρὸν δὴ τὸ ἀγόμημα 

τῆς δέλης σου, ὅτι πτριῶν ποιήσει Κύριος τῷ χνρίῳ μου οἶκον πιςον, ὅτι πόλεμον χυρίου μου ὁ 
ρ Ν 3 ε ͵7 9 Ν “.“37᾿ΘὌέρ» Ζ΄ »“ 

Κύριος πολεμεῖ, χαὶ χακίᾳ οὐχ, εὐρεϑήσεται ἐν σοι πώποτε. Καὶ ἀναςήσεται ἄγϑρωπος χατα- 

διώχων σε καὶ ζητῶν τὴν ψυχήν σα, καὶ ἔςαι ψυχὴ χυρία μ ἐνδεδεμένη ἐν δεσμῷ τῆς ζωῆς παρὰ 

χα]επήδησεν--- καὶ ἔπεσεν] α οὐτὴ ἱπίετπιεά. σαῖ. Νίς. κατεπήδη- 
σεν] κατεπιδηὴσεν τοῦ. ἀπὸ τῆς ὄνου] ἀπὸ τοῦ ονον 536. (242. 

τἴ νἹάετυτ.) καὶ ἔπεσεν---καὶ εἶπεν ἴῃ οοπ). {ε4.. καὶ τοροσεχυνησεν 

ἐπι τὴν γὴν καὶ ἐπὶ τς σοδας αὐτὰ ἔπεσε καὶ εἰπε τθ. καὶ ἔπεσ. ἐπ} 

'τροσ. ἔπι τῆς ποϑὰς Δανιδὸ και εἰπεν 44- ἔπεσεν) ἐνεπεσε “46. 

ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς} ῥτγορυηῖτῖ. καὶ 236. (δῖ. Νίο. ἐπι τροσωπὸν αυ- 

τὸ 246. χα ϑίαν. Οἶτορ. ἐπὶ τὴν γῆν] -“Γ ἐνώπιον αὐτῷ τῶι. 

ΧΧΙΝ. Ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῷ} ργαταϊττ. καὶ ἔπεσεν 71) 158, 247. 
ΑΙεχ. ϑιαν. Μοΐᾳ. α 74. καὶ ἐπὶ τὰς ποδας αὐτῇ ἔπεσε 82, τοϑ. 
Οοπιρί. -Ἑ ἔπεσεν 93. καὶ ἔπεσε παρὰ τοῖς ποσὶν αὐτῇ ται. 1, 
Ἀττι. Εἀ. καὶ μετῶὼ τοῦτο ἔπεσεν ἐνώπιον πόδων αὐτῷ δῖαν. Οἴτορ,. 
Εἰ εεεϊ αἰ! σα ρεάες ἐ,κε Ψυῖ. Ἐν ἐμοὶ] ἐνοιμοὶ (Πς) 242. Ἐν 
ἐμοὶ --ἰδικία μου] ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ περὶ ἐμδ ἡ ἀδικία ἐςὶ Θοοτγ. ἐν ἐμοὶ καὶ 

αἰτία αὕτη κύριε" μὲ ἐρὶν ἡ ἀδικία δῖαν. Οἰτορ. κύριξ μου] αὶ μου 
93. 342, 446. Αττη, 1. Αγηι. Ἐᾷά. ἢ ὠδικία μ5}λ με ΧΙ, 29, 44» 
ξς, τό, 64, 71» 74) 82, 92, 93. τού, 108, 119) 120, 134) 1445 1 8, 
242, 244) 24.) 246 Ο(ομηρὶ. Αἰά. λαλησάτω δὴ] α δὴ 44» 64; 93, 
93. 236. ΑΙά. Αγ. 1. λάλητω 447.- ὠλλὰ λαλησάτω Απη. Ἑά. 
εἰ κελεύεις ἵνα λαλήσῃ ϑίαν. Οἴἶτος. λαλησάτω νῦν ὅ8ϊαν. Μοῖᾳ, 
εἰς τὰ ὦτά σὰ) α ΑΥχι. τ. λα τὰ πῇ. ΕἘά. καὶ ἄκεσον δις. δὰ ἔῃ. 
(ΠΟΏ}.} κα 44. λόγων] τὸν λόγον 111, 82, 93, τού, τοϑ, 120, 123» 
χΆ4. (οιηρί. λογον 64, 925) 144) 158. 243. (αῖ. Νίο. τῶν λόγων 
74. ΑἸεχ. λοιπὸν ((.) 24ς. λόγων τῆς δέλης σε) τῆς ὅδλης σον 
λογὼν 11. τῆς δφλης σὰ λογον Τ10, 121) 242) 244. 

ΧΧΨ. Μὴ δὴ] α δὴ ττο. Ατπ). Ἐκ. καὶ μὴ Απὴ. τ. Μὴ δὴ 
-- ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον] μη δὴ γενεσϑω ἡ καρδια τοῦ κυριξ με ἐπι τὸν αν- 
δρα 44. Μὴ δὴ ϑέσϑω] μη διαϑεσϑω 24). Μὴ δὴ ϑέσθϑω ὁ κύ- 
ριός με] μὴ ϑὲς νῦν κύριέ με Θεοῦ. μὴ ϑὲς κύριε δαν. Οἴτορξ. μὴ 
“ϑέσϑω νὺν ὃ κύριός μα ϑῖαν. Μοίᾳφ. καρδίαν] τὴν καρδιαν ΧῚ, 82, 93. 
καρδίαν αὐτα] τὴν καρδιαν τοϑ. Οὐτρῖ. καρδίαν αὐτῷ ΑἸεχ. Αττη. Ἐά, 
τὴν καρδίαν αὖτ Α΄τη. τ. δίαν. Μοίᾳ. τὴν καρδίαν σε αεογρ. ἐπὶ τὴν 
καρδίαν σε δῖαν. Οἴτορ. ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον] ἐπι τὸν ανδρα 19, 82, 
93. 108. Οοπρί. ἐπὶ τ. ἄνϑρ. τ. λοιμ. τῶτον] ἐπὶ τὸν ἀνδρα τὸν λοι- 
μὸν Ναδαλ Απη. τ. Απῃ. Ἐά. ἐπὶ τὸν ἄνδρα λοιμὸν τότε χάριν 
ττσραφρονᾶντα ΟεοΓρ. 
«τὸν λοιμὸν τοῦτον) - ἐπι Ναξδαλ το, 82, 93» 108. Οογηρί. Αἴεχ. 
Ἢ τὸν Ναξαλ 2470. ὅτι κατῶ τὸ] α οτι 121. 
μα αὐτῷ} ὡς γὰρ ὄνομα αὐτῷ 8ϊΑν. Οἶτορ. ὅτος] αὐος 111, 64, 

144, 236. (αἵ. Νίς, στως 44) τού, 119», 120. ΑΙά. ΑΙεχ. ὅτός 
ἐςι] ξτὸς ἐξὶν ἄντος 82, 93. ὅτῶς ἐξὶν αντος τοϑ. (οτηρὶ. καὶ αὐτός 
«ἐςι Ασπι. α. Ἀγ. Εά. αὐτός ἐς! Θεοῦ. ϑτω καὶ ἐςί 8ιαν. Οἶτος. 

εἰς Ναβαλ] ἐςὶν. ἄξαλ ((ο) )γ4ᾳ. Ναξαλ ὄνομα αὐτῷ] Νάθαν γὰρ 

ἐγιν ὄνομα αὐτῷ ϑῖλν. Οὗτος. ὄνομα αὐτῷ] το ονομα αὐτῳ 44. 
ονομῶ ἄντα 82, 93, 1οϑ, 121. ΟΟπιρὶ. δαθεῖ ἴῃ οπαγαές, τηΐπουα ΑἸοχ. 

καὶ ἀφροσύνη μετ᾽ αὐτῇ ]ἢ τω καὶ ἀφροσυνὴ ἐν ἀντῳ 247. καὶ οὐκ ἔρι 
φρόνιμος 81ν. Οἶτορ. καὶ ἐγὼ] ἐγὼ δὲ Οεογρ. 5ἴαν. ἡ δέλη 
σε οὐκ εἶδον] δκ εἰδὸν ἡ δαλη σε 547. οὐκ εἶδον] οὐκ ἴδον τ ς8. ΑἸοχ. 
τὰ παιδάρια τὸ κυρίξ μ5} τὰ παιδάρια σε ΠῚ ΚΙ 2 τ») 247. πη. 1. 

Απη. Ἐάὰ. τὸ κυρίᾳ μ5] δΑδεῖ ἴῃ οἰατδᾶς, τηϊποσε Αἴοχ. Ργϑετηϊῖ. 
σὰ δῖαν. Οἰΐγορ. ἃ ἀπέίςειλας) -Ἑ αὐτῷ Οοτρ. 

ΧΧΥῚ. κύριέ μου} α μου ΠῚ, ἀφι, 244) 247. ΑΙεχ. (οάά.. ϑογα! 

πε5. αὐυριε σα. 1. , Ασηι. Εἠ. ζῇ Κύριος καὶ 5] ζῶν ἐςὶ Κύριος 

καὶ ζῶσα ἐςὶ Οοὐά. δορὶ ἴτε. χαϑὼς] καὶ ὡς 82. τοῦ μὴ ἐλ- 

ϑε.)}] τὰ μη εἰσελϑειν 19, χού, 119, 134, 242. τοῦ μὴ εἰσελϑεῖν σε 
ὙΓμεοάογεϊ. Ως ς9. ἰπ τ Ἀερ. καὶ σώζειν] ἀλλα σωζειν ΧΙ, ςό, 64, 
929 1237) 226, 244, 246, 247. ΑΙά. (αἰ. Νῖὶς. Αζῃ. :. Ασῃ. ΕἘὰ. και 

εἴ Ἁ λν 

οτι χατα τὸ ῥνθ- 

ρεϑήσεται ἐν σοί Αἰπῃ. τ. Αττῃ. ἘΜ. 

ἀνθρώπε τότε χάριν λοιμξ ϑ[αν. Οἴἶτορ.. 

δίραία ἐπ οἱποπίο οὐδε 5γτ. Βα. Ἠεῦγ. 

μου πολεμεῖ τῶν ἔχϑϑρων 247. 
-ἐχϑρδ σε Οεοζρ. ϑίαν. Οἴτορ. 
᾿δονήσες 93, 84. 

Ὶ 

μη σωζειν 10, 29) 715 93. 108, 1190. τὴν χεῖρά σε σοί] α σοι 246. 
τὰς χεῖράς σε σοί ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷς, τὴν χεῖρα σα τραρά σοι Ατην. τ. 
Απη. Εά. σοι τὴν χεῖρά σε Οεοτρ. δίαν, Μοίᾳ. τὴν χεῖρά σου αὐὖ- 
τός ϑῖλν. Οἶτορσ.  σγένοιντο! γένοιτο 134. Οοτηρ. ὡς Ναξαλ] 
ὡς καὶ Νάδαν ϑ8ϊΑν. Οἴἶτορ. οἱ ἐχϑροί σα καὶ οἱ ζητᾶντες] ἐχϑροί 

σου καὶ οὗ ζητήσεσι Ατγηι. 1. Ατπι. ἘΔ, οἱ ἐχϑροί σον οἱ ζητῶσι 
βοῦς. καὶ οὲ ζητξντες) καὶ ο ζητων 109, 93, τιοϑ8. κα καὶ ϑίαν. 
Οἰδορ. 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ νῦν] α νυν 44. τὴν εὐλογίαν ταύτην] α ταυτὴν 
11, 29, 44. τὴν προσφορὼν ταύτην δῖαν. Οἷἶτος. ἢ δόλη σε] σε 
δίαν. Οἰἶγος. τῷ χυρίῳ μα τ᾿ -ττῷ χυρίῳ μὲ 29] τῶ χυριω. 10, 
καὶ δώσεις} ῥχατηῖι. λαδε ζῶ. 123) 236, 247. Οἵ. Νίς. ργϑιηϊῖ. 
ἰάθη ἰπίεσ ὕποοβ Αἰεχ. κα καὶ ζό. καὶ δὸς ϑῖδν. καὶ δώσεις ὅς. 
δά ἤη. οοσ).} α 246. τοῖς παιδαρίοις] τοῖς παιδαριοις σὰ 93.) τοϑ. 

τοῖς τπταρεςηκόσι τῷ κυρίῳ με] ἃ ἱσῶσιν ἐνώπιον τοῦ κυρίου μα ΑὙτ. τ: 
Απη. Εά. τῷ κυρίῳ μὲ υἱς.] σοι 71. 

ΧΧΨΊΠΙ. Αρον δὴ] ἀρὸν δὲ «46. καὶ ἄρον Ατηι. τ. Απῃ. ἘΔ. 
ρον γὺν δῖαν. ὅτι ᾿σοιῶν] δαρεῖ τοοιῶν πῃ οδιαγδᾶς. τηΐπογε ΑΪοχ. 

πσοιήσει} ποιησοι 242.. ποιήσεις ΑἸά. “τοιήσέι Κύριος] “ποιησει 0 

Κύριος γ4») 93ν 1ο8. Οοιηρί. Ὑτ. 246.5Ὁ. τῷ κυρίῳ μ8] α με Οἱξ. 
. ἰο Ψ . γ ἥρε ΝΙς. τῷ κυρίῳ μὲ οἶκον τοιςὸν] οἶχον τιςὸν τῷ κυρίῳ μου Οεοτξ. 

γ Α Ἁ : . ᾿ 

δῖαν. οἶκον πιρὸν] μαθεῖ πιγὸν ἴπ ομιλγδλᾶς. τηΐποτε Αἷεχ.. ὅτι 
πόλεμον ---πολεμεῖ) καὶ τὸν πολέμιον τῇ κυριξ μοὺ ο Κυριος πολεμῆσθι 
19, 93. ἢς, ἤἥῃε τὰ, 82. πόλεμον κυρίου μ5} πολεμον τε κυριε μα 
64, τοϑ, 144, 236. ΑἸά. (δῖ. Νὶο. κα μοὺ 120, 1.8. (ὐοπηρ!. πολε- 

μον χυριε μα 247. βαρεῖ μου ἴῃῖεῦ ᾿ποὸὺβ ΑἸεχ. φγ]ία Τονεπὶ Οἷα 
δειι. τοι, 1. Ρ. 854. ὁ Κύριος], ο 64, τού, 123, 144. 236, 24ς. 
Οἱ. Νὶς. ὁ κύριός με ΑΙεχ. Οοάεχ ὑπὺ5 δεῖ. ἐδοηνίπες πισὶς Οτῖ- 

φεῃ, ]. οἷ. ὁ Κύριος πολεμεῖ ) πολεμήσει Κυριος τς8. ὁ Κύριός μα 

τοολεμήσες Οομερὶ. πολεμεῖ } πολεμήῆδει ΧΙ, 20. 44, 64, 71, 74, 

92) τού, τοῦ, 119, 120, 134) 144) 242) 243.) 244. ΑΙά. (καῖ. Νιῖς. 

καὶ κακία] α και 82. καὶ καχία---ττώποτε] καὶ κακία μήποτε εὖ- 
ἐχ, εὐρεϑήσεται] εκ (0) εὑρε- 

ϑησεται τι.ς8ὁ. τοώποτε] ποτε 24ξ. 
ΧΧΙΧ. Καὶ ἀναςήσεται] καὶ εν ἀναςῊ 10, ξ (5 82,93, τοϑ, 24ς. 

Οοαρὶ. κάι ἐςαι οταν αναςησέϊαι 44. καὶ αναςησέϊαι σοι γ1. καὶ ἐκ 

ἀναςήσεϊαι Αὐτὰ. τ. Ασπι. ΕΔ. καὶ ἐὰν ἀναςήσεται Οεοτς. δῖλν. Μοίᾳ. 
ἰὼν δὲ ὠναςήσεται ὅ5ϊαν. Οὗἶτορ. δὲ ἐπίπι {υγγεχεγὶς αἰϊφασπάο Μυῖὶς. 

καϊαδιώκ. σε καὶ ζητ.] καϊαδιώκειν σε καὶ ζητεῖν Ἀπ. τ. Ασῃ. Ἑά. 

καὶ ἔςαι] κεςαι 246. χαὶ ἐςὶ 8ϊαν. Οἴἶορ. 

μῷ] ἐνδεδυμένη ἡ ψυχὴ σὰ εν δεσμω 44. ᾧυχὴ) κἡὶ ψυχη τό, γ1, 74, 
χ20, 1239) (134. οογτ.) 1 ς8, 243) ΑΙεχ. ψυχὴ κυρίξ με] ἡ ψυχὴ τα 
κυρίου μου ΧΙ, ςς, 64, 82, 93, 1ού, 24ς, 246. (οτηρ!. ΑΙά. (Αῖ. Νῖς. 

κυρίᾳ μι] τοῦ κυριου μου 110, 134) 236) 244. ἐνδεδεμιένη} δεδεμενη 
24. υἱ νἱἀεῖυτ. ενδεδυμενη τοῦ, 247. ἐνδεδεμ. ἐν δὲσμ. τ. ως] 

ἐν δεσμῷ} α ἐν 64, 92, 123, 

144, 236. Αἰά, Ολι. Νίς. ἐν δεσμῷτ-τῷ Θεῷ] ἐν δεσμῷ φωόντων 
Κυρίῳ τῷ Θεῷ Απη. 1. Αγηγ ἕὰ, ͵ᾳ )αείομίο υἱοεπείμπι αρμα Ποσαὶ- 

πη ευπ μππε Ψαὶς. τῆς ζωῆς] -ἰ σου 44. παρὰ Κυρίῳ τῷ 

καὶ ἔςαι ψνχὴ---ἐν δὲσ- 

Θεῷ) παρα Κυριου Θεβ 44. παρᾶ Κύυριου τε Θεξ 82, 93, τοϑ, 24ς. 

Οὐτρ. Θεῷ] Θεω σου 242. 
γι, ττο) 158, 242) 246. 

ΧΙ, 74) 82, 93. τού, τοϑ, 120, 134. 24ς. (οἸηρ]. ΑΙά. 

καὶ ψυχὴν] καὶ τὴν ψυχην ςό, 

ἐχϑρῶν)} 

σφενδονήσεις} σφενδονισει 82. σφεν- 
᾿ ἐχϑρῶν σου) τῶν ἐχϑρων ςς. ΑἸεχ. 

ἐν μέσῳ τῆς σφενδόνης) σφενδόνη ϑὶᾶν. Οἰΐτος. 

24. 

25. 

26. 

ψυχὴν ἐχϑρῶν] τὴν ψυχὴν των ἐχϑρων.. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΑ. 
κεῷ. ΧΧΥ͂. 

᾿ς 30. Κυρίῳ τῷ Θεῷ, χαὶ Ψυχὴν ἐχϑρῶν σου. σφενδονήσεὶς ἐν μέσῳ τῆς σφενδόνης. Καὶ ἔςαι ὅτε 
᾿φοιήσῃ Κύριος τῷ χυρίῳ μου “πάντα ὅσα ἐλάλησεν ἀγαϑὰ ἐπὶ σὲ, καὶ ἐντελεῖταί σοι εἰς ἡγά-: 

μενον ἐπὶ Ισρφὴλ, Καὶ οὐχ ἔςαι σοι τρῦτο βδελυγμὸς χαὶ σχάνδαλον τῷ χυρίῳ με, ἐχχέαι αἷμα 
ἀϑὼρν δωρεῶν, χαὶ σῷσαι χεῖρᾳ χυρίῳ μου αὐτῷ" χαὶ ἀγαθῶσαι Κύριος τῷ χυρίῳ μου, χαὶ μνη- 
σϑήσῃ τῆς δόλης σε ἄγαϑωσαι αὐτῇ.) Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῇ ̓ Αξιγαίᾳ, Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς 
Ἰσραὴλ, ὃς ἀπέςειλέ σε σήμερον ἐν ταύτη εἰς ἀπάντησίν μοι, Καὶ εὐλογητὸς ὃ τρόπος σου, χαὶ 
εὐλογημένη σὺ ἡ ἀπρχωλύσασά με σήμερον ἐν ταύτη μὴ ἐλϑεῖν εἰς αἵμα]α, καὶ σῶσαι χεῖρά μὲ 
ἐμοί, Πλῆν ὅτι ζῆ Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, ὃς ἀπεχῴλυσέ με σήμερον τὰ χαχοποιῆσαί σε, ὅτι 
εἰ μὴ ἔσπευσας χαὶ ππαρεγένε εἰς ἀπάντησίν μοι, τότε εἶπα, Εἰ ὑπολειφϑήσεται τῷ Νάξαλ ἕως 
φωτὸς τῇ πρωὶ ϑρῶν πρὸς τοῖχον. Καὶ ἔλαξε Δαυὶδ ἐκ χειρὸς αὐτῆς πάντα ἃ ἔφερεν αὐτῷ, χαὶ 
εἶπεν αὐτῇ, ᾿Αγάδηνι εἰς εἰρήνην εἰς οἶχόν σα' βλέπε, ἤκεσα τῆς φωνῆς σε, καὶ ἠρέτισα τὸ πρόσ- 

.84 

21 

332 

33 

39 

μερον] ΑΙ. 

ἐν ταύτη} αὶ 44. Ατπι. σ᾿. πῃ. Ἐά. Ορογρ. δῖαν. Μοίᾳ. 

τῆς σφινδόνης} κα τῆς (αἵ νἹάετιγ) 244. α 245. -Ἐ σὰ 247. σφενδονῶν 
Απη. :. πῃ. Εα. ᾿ 

ΧΧΧ. Καὶ ἔςαι---τῷ κυρίῳ μ4] Ομπι Ἔῆχο γεοενὶν [οπεῖππιε εἰδὶ ἄο- 
νιἶπο σέο Ψυὶσ. ἔγαι ὅτε] ἐξαι οτέ 11, τιρ. Αἰά, οταν 44. εςᾶι 
οταν ς 9 τύ, 74. 82, 120, 123, 246. (αἵ. Νίςο. ἔκαι ὅτ᾽ ὧν 144. εςαι 
ὑτι αν 242. εξᾶι οτι ἂν 244. ὅτε ποιήσῃ] οτᾶν ποιήσει 29, 93, 
τού, 134. (Ὀμπρὶ. οτι ποιῆσεε 64) 121, τς8. ΑΙεχ. οτι αν τοιῆσες 
24ς-. Κύριος] ο Κυριος 9. τᾶντα] καΐα παντα 18. παᾶν- 
τα ὅσα] κατὼ πάντα ἃ 82, 93. 1οϑ, 24ς. Οομρὶ. σαντα ὅσα--- 
ἐπὶ σὲ] πάντας λογὲς ὃς ἐλάλησεν ἄγειν ἐπὶ σὲ ΑἸτη. τ. πάντα ἀγα- 
ϑὰ ἃ ἐλάλησεν ἄγειν ἐπὶ σὲ Αττῃ. ΕΔ. ὅσον ἐλώλησεν ὠγαϑόν σοι 
δῖαν. Οὗτος. ομιπία, φηα ἰοομέω: εΠ δοπα ἀξ 6 Ψαϊρ. ὠγασὰ] 

λ 82. ἐπὶ σὲ] περὶ σξ Οεογρ. δῖαν. Μοΐᾳ. καὶ ἐντελεῖται---Ἴσ- 

ραὴλ] καὶ δώσει σε ἐντώλματι ἡγάμενον ἐπὶ Ἰσραὴλ Ατηαι. Εὰ. ἢς, 
ἤης ἐντάλματι» Απη. 1. καὶ ἐντελεῖται σοι] εντελειται σὲ 44. 
καὶ ἐντείλῆται σοι Κυριος 236. καὶ ἐντεῖταί σο! Κύριος (ἢς) 24ς. 

ἐντελεῖταί σοι} - Κύριος ΧΙ, 29» ς6, 64, 71, 74, 82, 93, τού, τοϑ, 
119) 120, 1219) 123) 134») 1445 158, 242, 243) 247. Οοτηρὶ. ΑΙά. 
ΔΙεχ. σας. ΝΊς. διαν. - ὁ Κύριρς Οξοσρ. εἰς ἡγάμενον) κα εἰς 

γ)γ4. εἰς ἡγεμονίαν 8ῖαν. Οἴἶτος. (εἶναι) ἡγώμενον ϑῖλν. Μοίη. ἐπὶ 
Ἰσραὴλ] ἐπι τον Ἰσραὴλ 74. ἐν τῳ Ἰσραὴλ 4247. ἐν Ἰσραὴλ ϑίαν. 

ΧΧΧΙ. Καὶ οὐκ ἔςαι σοι τῆτο) αὶ εκ 226. ἡ τῶτο ἘΠεοάοτεῖ. ]. 
εἶτ, καὶ μὴ ἔςαι Απη. τ. μὴ ἔξαι Ατπγ. ΕάΔ, βδελυγμὸς] λυγμος 
6, 715 τιρ. (243. οοττ. (εὰ ἴῃ τηᾶγρ. υς Εἀ.) (246. οὐπὶ ϑρηνος ἔργα 

111.) βδελυγμα τδ1. βδελυγμὸς καὶ] 44. καὶ σκάνδαλον] 
Ἔ χκαρδιας 19» 52, 64, 82, 92, 93. 108, τ10, 123» 1445 18, 436, 242, 
244..245. 247. Οοτρὶ. ΑΙἸά. ΑἸεχ. (αῖ. Νίο. Τβεοάοτει. 1. οἷ. τῷ 
κυρίῳ μ8} α 44. ἐν τῇ καρδιρ τῷ κυρίου μου Αττῃ. 1. Αττὰ. Εὰ. ἔς, 
ἥῃςε ἐν, δἷίδν. καὶ σῶσαι] και μὴ σωσαι 1:8. καὶ σῶσαι--αὐ- 

τῷ] καὶ σώσεται καὶ χεῖρ κυρίῳ με τπταρ᾽ ἑαυτῷ Αττη. 1. Αττη. Ε4. καὶ 
σῶσαι χεῖρω σου Θεοῦ. καὶ σῶσαι χεῖρα αὐτῷ τῷ χυρίῳ μου ϑ8ἷαν. 
Οἴἴτος. καὶ σῶσαι χεῖρα αὐτὰ ἑαυτῷ ϑῖαν. Μοίᾳ. χεῖρα] α σδῖ. 

Νίς. κυρίῳ μα αὐτῷ] κυρικ μα αὐτὼ 20, 56, 71, 92) 119, 121) 144) 
243. Οἵ. Νίς. κχυρίω μοὺ εαὐτὼω 74) τοϑ. κυριου μου εαντω 82, 93. 

ΟὐΟμΏΡΙ. κυρίῳ μὲ αὐἷε τις8. καὶ ὠγαϑῶσαι Κύριος] καὶ ὠγαϑυνεῖ 

Κύριος τ9, 93, τοϑ. Οοπιρ!. και ἀγαϑωση Κυριος τοό6. καὶ ἀγαϑυ- 
νεῖν Κύριος 245. λ Κύριος Οαἴ. Νὶς. ἀγαθῶσαι 15] ἀγαϑωσει 
20, (ς ς. οοττ. αγαϑωσαι Ὁ 8]. π᾿.) 74) 120, 1347243. ΑἸτὴῃ. 1. ΑΓΠ,. 

Ἑά. Οεοτρ. γαϑω, οὐ σΐ ἔωρτα [ἰη. γ1. ὠγαθύνει 82. ἀαγαϑύ- 
ναι (ῆς ἱπῆα) 242. ἀγαθϑώσαι ΑΙεκ. καὶ μνησϑήσῃ] καὶ μνησϑει- 
σει τθ. τῆς δέλης σ8] τῇ δελῃῆ σὲ 117. ἄγαθωσαι 25] τ κα- 
λως ποιῆσαι το, 82, 93, 1τοϑ, 24ς. (μηρί. ἀγαϑῶσαι αὐτῇ) εἰ 
ὀεποίαεῖες εἰ Ψεῖ. 1.41. εχ Μ5. σοῦ. αὐτῇ] αὑτὴν 111, 44) ςό, γ4) 
τού, 120, 121) 134) 158, 24ς) 246. 

ΧΧΧΙ. τῇ ᾿Αδιγαίᾳ] αὶ 44.- τῇ Δδιγέρ, (ἔς ἰηῆ4) Ατη). 1. 
Εὐλογητὸς] βαρουχ, (ἔς νετ. 39.) 19, 82) 93. (1τοβ. πηᾷγρ. υὐ Ἐά.) 
ἀρόνχ, 24ς-.- Ἰσραὴλ] ρτατηϊτῖ. τὰ 1 58. 
πος σου ἴῃ οοχῃ. [64.] φεὶ πεβε 6 ἀοάϊε ἄμε οὐυίαπε πελὲγ ἐεὲ δεπεφι δὲ 
ποῦς “πὶ, Ατοῦτ. ἀπέρειλέ σε) α σε τῶι. ἀπερῆλεν σε 24ς. σή- 

σήμερον ἐν ταύτῃ] ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ϑῖαν. Οἶτορ. 
ἐνταυϑα 

242, 247. εν ταυτὴ τὴ ἡμέρῶ 24:5. εἰς ἀπαγτησίν μοι) εἰς ἀπαν- 
τησὶν μου 44.) 935) τοῦ, 110, 158, 4305) 242, 2445) 24ς, 247. (δῖ. Νῖς. 

εἰς ἀπαντησιν ἐμοί ΑΪοχ. 

ΧΧΧΠΙ]Ι. εὐλογητὸς ὁ τρόπος σου] εὐλογητὰ ῥήματά σφυ Ἀπ. τ. 
Απη. Ἐὰ. εὐλογητοὶ οἱ τρόποι σου Οεοτ,. εὐλογητὸς ἡ βελῆ σε 
ϑίαν. Μρίᾳ. δεπεάίδζεσι εἰοφμίασε παρα ΜΡ. ὃ τρόκος σου} ποῖ 

120, 134. τῶ ὥρωι 216. κα 24ς.- 

Δ 9 
ὃς ἀπέςειλέ σε---ὁ τρό- ΄ 

26:6 Απιδτ. μετ᾽ εἰρήνης 8[αν. Οἴἶτος. 
εἰς οἶκόν σε εἰρήνῃ Ατστι. τ. Ατῃ. Εά. 

Οἴἶορς. 

ἐπτς 5γγ. Βατ- Ἠεῦσ. εὐλογημ. σὺ] εὐλογημ. ἔση σὺ Αττη. τ. Αττη. 
Ἑὰ. σὺ ἢ] σὺ εἶ γι. ΤὙποοάοτεῖ. 1. οἴ. κι 121. καὶ ἀποχωλύσασα 
--καὶ σῶσαι] καὶ ἀποκ. με εἰς αιμαῖα ελϑειν καὶ σωσαι 44. ἢ ὦπο- 

κωλύσασά με] κ᾿ με τῶι, 247). ἣ ἀπεκώλυσάς με Αττη. τ, Ατπι. Ἐά. 
ἣ ἀπεκώλυσάς μοι Θεοῦ. σήμερον ἐν ταύτῃ] ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ 
Θεστρ. δ5ϊαν. ἀοάϊε ψυϊσ. ἐν ταύτῃ], 247. ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 
ὙΠΜεοάοτεῖ. Ἰ. οἶς, ἐνταῦθα Απη. τ. πη Ἐά. ἐν ταύτῃ---ἰπεκώ- 
λυσέ με σήμερον ἱπ σοτη. ἴ64.] α οὐπὶ ἱπιοιτηοά. 6. μὴ ἐλϑὲῖν] 
Ἔ με 82,93, τοϑ, 24ς. μὴ εἰσελϑειν 119, 24). τῇ μὴ εἰσελθεῖν 
Ὑπεοάοτεῖ, 1. οἶς. οὐκ ἐλθεῖν Αγη). :. Ασα. Εά. μὴ ἐλϑεῖν εἰς αἷ- 
ματα] ἐλϑεῖν καὶ ἐκχέειν αἷμα Θεοῖς. ἐν ἢ μὴ ἐλϑεῖν με εἰς χύσιν 

αἵμαῖος 8ϊιαν. Οἶτογ. ἐλϑεῖν εἰς χύσιν αἵματος ϑῖαν. Μοΐᾳ. πε ἱγέτε 
αὦ (πηρμέπει Ἅαὶσ. εἰς αἵματα] εἰς αιμὰ ΧΙ. Απη. τ. Ατγπι. Ε4. 
καὶ τῶσαι] και μὴ σωσαι 10, 82, 93,) 108, 24ς. χεῖρά μοὺ ἐμοί} 
χείρας μΒ 247. Ῥγϑτηϊτι. τὴν ὙΒεοάογεῖ. ]. οἶς, τὴν χεῖρά μου παρ᾽ 
ἐμοί Αττη. τ. Ασῃῃ. Ἐὰ. ἐμοὶ χεῖρά μα ϑῖαν, ἐμοί 1 ἐν ἐμοι τῷ, 
1οϑ. α Οεογρ. 

ΧΧΧΙΝ. Πλὴν ὅτι] α οτι 82, 93. 1οϑ, σ4ς. Οοπιρί. ργφταϊ,, 
καὶ 24).- ὅτι ζη] ζῶν ἐςὶ Αταν. τ. Αγπι. Εά. Οδοῦζ. ζῶν ϑίαν, 
Κύριος] α Απη. Ἐά. ἀπεχώλυσέ μὲ] α μὲ 121. ἀαἀπεχωλυσε μοι 
247. τῇ κακοποιῆσαί σε] κα σὲ 44, 74) τού, 120, 134. ΑΙά. κα τοῦ 
64, 236. (δῖ. Νῖο. τε κακοποιῆσαι μὲ 82. τὰ καχοποιῆσαι σοι το. 
Οὐοπιρὶ. τῷ μὴ κακοποιησαιί σὲ 24). ἀπὸ τὰ ποιῆσαί σοι κακὸν 
Αζγηι. τσ. Ασ. Εά. κακὸν ποιῆσαί σοι ϑἷαν. ὅτι εἰ μὴ] εἰ μη οτι 

158. εἰ γὼρ μὴ 8[αν. Οἷἶτος. εἰ μὴ] εἰμὶ (ἢς) 242. ἔσπευσας 
καὶ παρεγένε]) ἧς σπεύσασα καὶ ἐλϑῆσα Ατλ. τ. Ατη. ἘΔ. κα καὶ 

παρεγένου ὅ8ϊαν. Οἰἶξτος. σπεύσασα καὶ μὴ ἐλϑεξσα ἧς 8ϊαν. Μοίῃ. 
εἰς ὡπαντησίν μοι] εἰς απαϑϊησιν μου το, 44, 64, 82, 93, 1οὖ, τοϑ, 
121») 123) 1442 1:8, 236, 242, 244.24ς, 247. Οοπιρὶ. Αἰά. (ας. Νῖς. 

Ἀπ. 1. Αγη. Ἐά. δ[αν. Οἷἶγοζ. εἰς ἀπάντην μὸυ Αἰεχ'. τότε 
εἶπα] αὶ 19. 445) 82, 93, τοϑ, 2Ζ4ς. (πρὶ. ὅτι εἶπα Ατπι. τ. Αγτη. 
Ἑὰ. Εἰ ὑπολειφϑήτεται] εκ αν ὑπεληφϑὴ 190. οὐχ νπελείπετο 44. 

8κ ἂν υπελειφϑὴ 82, τοβ. ΟΟΓΡΙ. οὐκ ἂν ὑπολειφϑὴ 93. οὐκ ὧν 
ὑπελίφϑη (60) 24ς. ὅτι οὐχ ὑπολειφϑήσεται Αττη. τ. Αγπι. Ἐά. εἴ 
τις ὑπολειφϑήσεταί μοι 5ϊαν. Οἴἶτορ. ὑπολειφϑήσεται] υπολειφϑη- 

σομᾶι ςς. υποληφϑήσεται τιοό. τῷ Ναξαλ) τω Ναξελ 24ς. 
ἀπὸ Νάβξαν δῖαν. Οἶτορ. ἕως φωτὸς τῷ τῦρω!] ἐως τρωι 247. ἕως 
τῷ τρῶωΐνῷ φωτὸς 5ϊΑν. Μοίί. τῇ Ὡρωΐ] τὸ τῦρωΐ 44) 745) τού, 

δρὼν} πραντα ΧΙ, 445 ξ᾿ς, 74) 
ού, 120, 134.- ϑρωνταὰ 246.ὉΟὸ᾽ ρῶν πρὸς τοῖχον] α 24ς. ϑἷαν. 
Οἴορ. 

ΧΧΧΝν. ἐκ χειρὸς---ἔφερεν αὐτῷ] σαντα τὰ εχ τῆς χεῖρος ἀντὴης, 

ἃ πνεγχεν ἀὐτῳ 82) 93» 108, 24 ς. (οπρί. ἐκ χειρὸς αὐτῆ. } , 44. 
ἐκ τῆς χειρος αυτῆς 247. ΑΙεχ. ἐκ χειρῶν αὐτῆς Αγ. 1. Ατγηι. Ἐά. 
πάντα δ] σαντα οσα 44. 247. τᾶν ὅσον Ατίῃ. τ. Α΄τη. Εά. ἔφε- 
ρεν] ἐφερον 242. καὶ εἶπεν αὐτῇ] καὶ εἰπεν αὐτῇ Δανιδ 82, 93, 108, 

24ς. Οομηρί. εἶπεν αὐτῇ ΤΥ. ΑΙεχ. ᾿Ανάδηϑι} Αναδηϑὴ 24ς. 
“2“εκάς Αὐοδτ. εἷς εἰρήνην} εν εἰρηνὴ 745 82, 93» 1οϑ, 245. ἐπ 

εἰς εἰρήνην εἰς οἶκόν σε] 
εἰς οἶκόν σΕ} εἰς τον οἵἴκον σξ 

ξό, 93, 1οϑ, 24ς, 246. (Τοπιρί. εἰς τὸν οἱκον 82. ἔν οιἰκὼω σὸν 247. 

βλέπε] καὶ βλέπε 64, 71» 92, 144, 236. ΑΙά. Οατ. Νίς. βλεπε δὴ 
82, 93» το8, 24ς.- (οπιρί. βλεπε δὲ 123. ιδὲ πηᾶγρ. 243. λ δῖαν, 

ἤκουσα} Ῥτατηϊττ. οτι 82, 93. τοϑ, 123, 24ς. ΟΟγηρὶ. 

Ατ. 1. πη. ΕἘαά. ϑιαν. Οἶτορ. απ σράϊυὶ Απηρτ. ὀὀἠρέτισα] 
ἐνετραπὴν τ, (ς6. τπηδγρ.) 82, 93, 24ς, 246. (οπιρί. πρετησα τού. 
ἐνετραπὴ 108. ἐνεζραπὴ τ1ς8. ΤΕΌΕΤΙ ΜΙ "και Αιηῦγ. ἔλαθον Αττα. 1. 

“- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

᾿ Τ᾽ - : Ν 25. Ν ΄ “᾿ ΄ ᾿ Ν ὃ 

τὸς βασιλέως" χαὶ ἡ χαρδία Νάξαλ ἀγαϑὴ ἐπ᾽ αὐτόν: χαὶ αὐτὸς μεϑύων ἕως σφύδρα" χαὶ οὐχ 
μ»ῸὋ μ»Ὸ ὅ ἃ ἀντι [ἴω “7 "92 “4 δὲ ς φ 7 ΣΝ 

ἀπήγίειλεν αὐτῷ ῥῆμα μικρὸν ἢ μέγα ἕως φωτὸς τῇ πρωὶ. Καὶ ἔγένετο ρωϊ, ὡς ἐξέγηψεν ἀπὸ 37. 
᾿ ἐ. ; χς δὰ : ΝΗ ν 23 ͵ ε ΄ 2. τ 

τῷ οἴνου Νάξαλ, ἀπήγ[ειλεν ἡ γυνὴ αὐτῇ τὰ ῥήματα ταῦτα" χαὶ ἐναπέϑανεν ἡ χαρδία αὐτῇ ἐν 
ἅ ς ζ΄ : ΄ ᾿ , ε “7 2. {7 ΄ ὅν ὡς 

αὐτῷ, χαὶ αὐτὸς γίνεται ὡς λίϑος. «Καὶ ἐγένετο ὡσεὶ δέχα ἡμέραι, χαὶ ἐπάταξε Κύριος τὸν 48͵ 
δ ν γ 29, καὶ ἅ Δαυὶδ. χαὶ εἶπεν. Εὐλογητὸς Κύριος. ὃς ἔχρινε τὴν χρίσιν τὰ Νάξαλ, χαὶ ἀπέϑσανε. Καὶ ἤχεσε Δαυιὸ, χαὶ εἰπεν, γη θιος, Ἵ βρισιν τὰ 30. 

"2 Σ πῇ Ἀῷ ᾿ Ν- ᾽7 9 ᾿ Ν ρμ Ν ν 

ὀγειδισμξ μ ἐκ χειρὸς Νάξαλ, χαὶ τὸν ὅδβλον αὐτῷ “περιεποιήσατο ἐκ χειρὸς χᾶχων, χαι τὴν χά- 
ἜΣ Σ ΘΣ 2 , ; ὴν αὐτῶ" χαὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ χαὶ ἐλάλ ἱ ᾿Αξ, χίαν Νάδαλ ἄπέςρεψε Κυριος εἰς χεφαλὴν αὐτδ' χαὶ ἀπεςείλε Δαυιὸ χαὶ ελαλῆσε σέερι ἰ- 

“ἢ ᾿, -»- ' : ς Ἔ ὦ ν. » ΄ 2 γαίας, λαβεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖχα.. Καὶ ἦλθον οἱ παῖδες Δαυὶδ πρὸς ᾿Αδιγαίαν εἰς Κάρ- 
᾿ ρὸ 7 7 ε ρ Ν Ν᾿, ρὸ 39 ρορ 3 

μήλον, χαὶ ἐλάλησαν αὐτῆ, λέγοντες, Δαυὶδ ἀπέςειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ, λαξεῖν σε αὐτῷ εἰς γυ- 
ΤΡ 5 . : ρο 4 32:.). εἰ δ 7 

ναῖχα. Καὶ ἀνέςη χαὶ τπτροσεκύγησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ παρίσωπον, καὶ εἰπεν, 1δὲ ἡ δόλη σου εἰς 
“ » » 2 3 ΄ .»}»σδΘ|Τ᾿ τ ον .»»ν 

παιδίσχην γίψαι πόδας τῶν “παίδων σον. Καὶ ἀνέςη Αξιγαία, καὶ ἐπέξη ἐπὶ τὴν ὄνον, χαὶ 

Ατῖη. Ἑά. δῖαν. τὸ πρόσωπόν σὰ] κα τὸ 121. δἷδν. τὸ Ὡροσωπον 

μου 1ς8. | 
ΧΧΧΥῚ. Καὶ ταρεγενήϑυ)] καὶ παρέγενετο το, 82, 93, το8, 24, 

246, 247. Οοπηρὶ. καὶ ἐπορευϑη Αττη. 1. Απῃ. Ἐά4, Οεογρ. ϑίαν. 
3 ζ΄ . ε Ε] » ΑΔ ἘῬΔλ 4. σῷ ᾽ 

᾿Αδιγαία} ργαπιῖτι. ἡ 246. ᾿Αδιγέι Οεογς. καὶ ἰδ αὐτῷ τοότος] 

καὶ ἦν πότος Απη. 1. Ατπι. Εά. καὶ ὅτος εἶχε ττότον δ[αν. Οἰἶτορ. 

αὐτῷ τότος] μαδεῖ αὐτῷ ἴῃ ομλγαέξ. πιίποτε Αἰεχ. ταρ᾽ αὐτῷ τότος 

δῖαν. Μοῖᾳ. αὐτῷ τότος---βασιλέως} αἀντω ποτος. ὡς ὁ ποτος τῶν 

βασιλέων εν τω οἰχω αὐΐκ. 19. ἦν ἀυτῳ ποτος ὡσει ποτὸς των βασίλεων 
ἐν τῷ οἰχῳ αὐτῷ 82. ἔς, Π]Π ὡς ὁ ποτος ΡΙῸ ὡσεί πότος, 93) 108, 

ὉοπΡΙ. πότος ἐν οἴκῳ] τοόπος (Π6) εν οἰκω 74. τόπος ἐν οἰχω 120, 
134. ἐν οἴκῳ] ἐν τῳ οἴκῳ 445 64, 1235 236. Αἰεχ. Οατ, Νίς. βα- 
σιλέως ργοοπηϊτε. το 1 58, 247. ΑΙεχ. ἀγαϑὴ ἐπ᾽ αὐτόν] ὠγαϑυν- 
ϑεῖσα ἦν ἐν ἑαυτῷ Ατπι. 1. Ατγπι. Εά, εὐφράνθη ἐν αὐτῷ 8ῖαν. Οἴἶτορ. 
ἱλάρα ἦν αὐτῷ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ αὐτόν] ἐπ᾿ αὐΐῳ 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. καὶ αὐτὸς μεθύων] - ἥν Απη. τ. Αττῃ. Ἐά. μεϑύων γῶρ 
ἣν δῖαν. Οἶτορ. ἕως σφόδρα} α εως τό, 82, 93, 1τοϑ, 246, 247. 

Οομρὶ. Αση. 1. Αγ. Εὰ. δῖαν. Οἷτοσ..  κκαὶ οὐκ ἀπήγίειλεν αὐ- 
τῷ] καὶ οὐχ απηγίειλεν Αδιγαια τω Ναξαλ ΧΙ, 19, 29, 52, ς 5) 64, 

71) 74ν 925 τού, τοϑ, 1109) 120, 1239) 1347) 144, 216, 242..243, 244» 
446. ΑἸά. (δι. Νίς. ἤς; πἰῇ ανηγίειλεν, 82. ἢς, πῇ Αξιγεα, 24ς. 

8ῖαν. Μοίᾳ. ἤς, πἰ6 ᾿Αδυγαΐλ, (οπιρῖ. καὶ εκ απηγίειλεν τῶ ανδρι 
αὐΐης 44. καὶ 5κ ανηγίειλεν Αδειγαια τω Ναξαλ 93. καὶ 8κ ἀπὴγ- 
γειλεν Αδιγαια αὐτὼ Ναξαλ 1ς8. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν ᾿Αδιγέν τῷ 
Νάξαν Θεοῦς. ὥς, ἰῇ ᾿Αδιγέα, δῖαν. Οἶτορ. ρῆμα μικρὸν ἢ μέ- 
γα]ρημαὰ μεγα ἢ μικρὸν 19, 82, 93, τού, τοϑ. (οπιρὶ. ῥῆμα ἕν μέγα 
ἢ μικρὸν Αγπ!. 1. Αττῃ. Ἐά. μικρὸν ἢ μέγα] ἢ μέγα ἢ μικρὸν ΑἸά. 
μέγα μήτε μικρὸν Οεοτρ. μήτε μέγα μήτε μικρὸν ϑίαν. ἕως φωτὸς 
τὰ τορωϊ] ως πρωΐ 24ς. εὡς τῇ πρωί 247. ἕως φωτὸς τρωΐνξ ϑίαν. 
τὰ τρῶν] τε Ὡὥρωΐε τό, 246. το πρωΐ 110. 

ΧΧΧΨΙΙ. Καὶ ἐγένετο) α εγενέϊο 44. τρωΐ] τὸ ὥρῶωι 74. 
τρωΐ---Νάδαλ] ὡς ἐξενηψε τοπρωὶ Ναδαλ απὸ τῇ ὑπνὰ 24).- ὥς 
ἐξένηψεν) ἑως ἐξενηψψεν 111. ἀνανῆψεν (ΗΠ) 44. ὡς ἀνενηψεν 7γ4. Ρῥτα- 
τηϊτῖ, καὶ 82, 93, 108. Ομ ρ]. ὡς ενηψεν τού, 124. ἀπὸ τὰ οἵν!] 
τε 44. ἀπὸ τῇ οἴνα Νάξαλ] Νάξαλ ἀπὸ τοῦ οἴνε ἐχεῖϑεν ΑτγπῚ. 1. 

Αται. Εά. Ναξαν ἐπὸ τῷ οἴνε 51᾽αν. Οἷἶτογ. ἔς, ἰῇ Ναάδαλ, ϑίαν. 
“Μοίᾳφ. ἀπήγϊειλεν] ἀπηγίειλεν αὐω 20, 44) ς 5. ςό, 82, 93, τού, τοϑ, 
110) 120, 134591ς8, 226, 246. (ομρ!. ΑἸά. Αγη. τ. ἄστη. Εὰ, Οογρ. 

δἷαν. Μοίᾳ. καὶ ἀπηγίειλεν αὐτῳ ὅ4, 24ς. Οϊ. Νῖς. δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΡΓΘτηΪ τ. καὶ 122. ανηγίειλεν 243. τα ρήμαἶΐα.} ργαεγαπι, τσαντὰ 

ΧΙ, 20, ς5» 66, 71, 745 82, 939 τού, τοϑ, 119, 120, 134, 158, 243, 
.24ς, 246. (οτηρὶ. ΑἸά. 8ῖ1ασν. τῶ ῥήμαϊα ταῦτα] πανῖα 44. πάν- 
τα ταῦτα τὰ βήμαϊα Θεοῖς. καὶ ἐναπέϑανεν] καὶ ἀπεϑανεν 244. 
“καὶ ἐναπέϑανεν--- ν αὐτῷ] καὶ ἐναπεϑᾶνεν ἀυτῳ ἡ καρδια αὐτα 82, 93. 

1οβ. (ὐοπιρὶ. εἰ ἐηβογίμε οΠ κοΥ ἐἼμς ἰπὶ ἐρίο Οτίρεῃ. ἴοπι. ᾿ϊ. Ρ. 34. 

ἡ καρδία αὐτῷ] α ἡ τ2Ζι. ἐν αὐτῷ]! τἴ9. καὶ αὐτὸς] κα αυτος 
44. 121, 24ς, 247. Ατπι. τ. Απῃ. Εἀ, καὶ αὐτὸς μόνος ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
καὶ αὐτὸς γίνεται ὡς} καὶ αὐἷος γὰρ ὡς το. γίνεται] ἐγένετο 64, 

92, 123) 144) 236, 2445 247. ΑΙά. (δῖ, Νῖς. Αὐτη. σ᾿ Αση. Ἐά, δῖαν. 
ἐγενηϑη 24ζ. ὡς λίϑος] ως (134. δήάϊξ, ἔιρτὰ 1[1π.} 2.316. ὡσες λι- 
ϑὸς τςβ8, 247. Αἰεκ. ᾿ 

ΧΧΧΝΊΠ. Καὶ ἐγένετο ὡσεὶ} καὶ ὡς ἐγένοντο Οεογρ. καὶ ὡς 
ἐγένετο δἰαν. Οἰἴἶτορ. ἐγένετο] ἐγενονῖο ςό, 64, 93, τοϑ, 144, 236. 
(οὶ. ἈΪά4. Ατη. 1. Ατ. Εα. ὡσεὶ δέκα ἡμέραι] ὼς διχα ἡμε- 

ρας 546. δέκα ἡμέραι) ΤΥ. ΑΥπι. τ. Αγαι, Ἐά. καὶ ἐπάταξε] 
α καὶ 44. δῖαν. Οἴἶτορ. 

'σα 2δ4άς. ὡς τσαιδίσκη 8ῖαν. Οἴτορ. 

Αγ. Εά. Εἰ 2) υβιπαυὶ, εἰ μιστεχὶε ας. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἤκισε καὶ οἴκουσε (ἢς) τοβϑ. καὶ ἀχόσας αν. 

Οἴτορ. Δαυὶδ 11] -Ἐ οτι απεϑανε Ναδαλ 71, τς8. (οπιρί. ΑΙεχ. 

26. 

40. 

4ι. 

42. 

Αἴτὰ. 1. Ἄση Ἐά. -Ἐ οτι απεϑανε 82, 93,) τιο8. -Ἐ ἀπεϑανε Νχξαλ. 

447. καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ246. Ἐὐλογητὸς) βαρεχ, τό, τοβ. (246. 
εὐλογήτος ἴα ργα [οτὶρῖο.) ῥγαπητί. καὶ Ατὐπῃ. 1. Κύριος] Κυριος ὃ 
Θεος το, 93, 168. (οπιρὶ. - βαρεχ 1.8. ὃς ἔκρινε] α ος 93. ὁς 
ἐχρυψη 247. τὴν κρίσιν] ἐν τῇ χρισει93. τῷ ὀνειδισμξ μἘ}] μὲ 
247. τῇ ὀνειδισμᾶ ἐμξ ΑΙεχ. τῶν ὀνειδισμῶν με Απτη. τ. Απη. Εά. 
ἐκ χειρὸς 1] ἐκ χειρῶν (ῆς ᾿η4) Ασ. σ. Απῃ. Ἐά. Ναξαλ 1] 

Ναξαλ, και τον Νίαδαλ 247. Ργετηϊῖ. τῷ ΑἸδχ. τοεριεποιήσατο) 
ἐξείλετο Αττὰ. τ. σαν. Ἐά. ἔχ χειρὸς κακῶν] ἐκ κακᾷ 5[αν. Οἴἶτορ. 
ὠπέςρεψε] ἐπεςρεψε ΧΙ, 29, 64, 745935 τοῦ, τοϑ, 119) τ20, 141» 134» 

1:ς8, 216, 243, 245, 246. (οπιρί. ΑἸά. (αι. Νῖς. Κύριος] μαθεῖ 
ἴῃ τηᾶγρ. ὧὩ -:- 64. εἰς κεφαλὴν} εἰς τὴν χεφαλην τό, 93, τοϑ; 

Οοπιρὶ. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 24ς,), 246. - καὶ ἐλάλησε] λαλήσας ὅ8|Αν; 
Οἴἶξτορ. περὶ ᾿Αδιγαίας} περι Αδιγαιᾳ ΠΙ. περὶ ᾿Αδιγαΐϊλ (ἢς 
νεῖ. 40, 42.) Οοτρὶ. πρὸς ̓ Αξιγέαν Ατπι. τ. Αττη. Ἐά. δαν. πρὸς 
᾿Αδεγὶ Θεοτγρ. λαδεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ} λαμβάνω σε ἑαυτῷ Οεοτρ. 
ἵνα λάβω σε ἑαυτῷ 8ῖαν. Οἶτος. αὐτὴν ἑαυτῷ] αὐὔην αὐτω 429,24. 
αὐτὴν ἑαντῷ εἰς γυναῖκα) ἀντω εἰς γυναικα αὐΐην 1 ς8. ἑαντῷ εἰς 

γυναῖκα] αὐτω εἰς γυναῖκα ΧΙ, ςς. κα εἰς 44. 
ΣΙ, Τοῖ. ςοπι. 93. Καὶ ἤλϑον---Καρμηλον] καὶ ἀπῆλθον 

οἱ παῖδες Ἰῆλ24ς. πρὸς ᾿Αδιγαίαν] προς Αξιγαια 1Π1. εἰς Αἄι- 
γαιαν 74. ᾿Αδιγαίαν] ᾿Αδιγαν, ουπὶ ἐ ἕαργα υἱὲ. (γ}140. 2.42. 
Κάρμηλον] εἰς τον Καρμηλον τό, 82, ιοϑ. (οπιρί. καὶ ἐλάλησαν) 

καὶ ὁλάλησαν (ἢς) 24ς. χϑιὶ ἐλάλησαν αὐτῇ. λέγοντες} ἐλάλησαν 

πρὸς αὐτὴν καὶ λέγεσιν Αγπι. 1. Απη. Ἐά. αὐτῇ --αἀνέςη ἴῃ ΠΟΠῚ. 

ἴε4.} αντῇ ταυτὰ καὶ ἄνες 44. ἀπίςειλεν] απεξαλκε 82, τοβ. 

Οσπηρ!. ἀπέρειλεν ἡμᾶς] απμας ΧΙ. λαξεῖν σε αὐτῷ] ἵνα σε 
λάθη ἑαυτῷ Οεογρ. ϑ8[λν. σε αὐτῷ] σεαυτῶ ([ς) τού, 1.4. κα δὲ 
246. σε αὐτῶ Οοηρὶ. ΑΙεχ. σε ἑαυτῷ Ατηι. σ᾿. Απῃ. Ἑά. εἰς 
γυναῖκα] κα εἰς 247. 

ΧΙ. Καὶ ἀνίςη καὶ τοροσεχύνησεν] και ἀνάαςασαὰ προσεχυνῆσεν 10, 

82, 93, 1τοβ. Οομρὶ. καὶ προσεκύνησεν] καὶ Ατπ!. Ἐά. ἐπὶ 
τὴν γὴν ἐπὶ πρόσωπον] ἐπι προσωπον ἔπι τὴν γὴν 82, 03) 1οΟϑ, 1217, 

242, 247. Οοἴηρὶ. ΑἸεχ. ἔς, πἰῇ πρόσωπον αὐτῆς, Απη. Εἀά. ἐπὶ 
τὴν γὴν τοροσώπῳ ϑῖἷάν. ἐπὶ πρόσωπον], 44. -ἴ αὐτῆς Απῃ. 1. 
ἼδῈ] α 82. Ἰ᾿Ιδὰ---ταιδίσκην] δὲ ἵξησιν ἡ δόλη σε εἰς δαλείαν 
Ἄπη. ᾿. Ατη. Ἐά, ἔκ γαρμιμία μα ΔῈ ἱπ ποι λανε Ψαΐρᾳ. εἰς 

παιδίσκην] εἰς δαλην 64, 92, 1445 436, 244. (Δι. Νίο. και παιδισχη 
νίψαι] τοῦ νιψαι ΧΙ], 44, 74, 

τού, 119, 120, 134) 242, 243, 246. ΑἸά. νιπῆειν 19, 93. γψαι 
ὅς. δὰ ἔπ. οοπ1.} τῷ νίψαι τοὺς πόδας τῶν ποδῶν (ἢ) σὰ τῷ κυρίε μὲ. 

φ 

εἰς 

"ς6, νιπῆειν τες ποδας των παιδὼν σὰ τῇ κυριξ μ 82, τοϑ. ὥς, ἀρίχυς 

σε, Οοπιρὶ. τοῦ νίψαι πόδας παΐϑων τὰ κυρίε με Ατπι. τ. Απτη, Εά, 
καὶ νίπ]ει πόδας τῶν παίδων σα Θεογρ. ἧς, πἴἢ ἢ νίπλει, δῖαν. Οἴἶτορ. 

μὲ ἰαυεῖ ῥεάες (εγυογιια Τοπεὶπὶ νπεὶ ΨῸΪρ. τποόδας τῶν τσαΐδων σου] 

τὸς ποδὰς σε και τῶν παίδων τε χυριξ μου 93. πόδας παιδὼν σξ τὰ 
κυριξ μου “36. ἔς, ἢπε σου, (αἴ. Νο. τα; ποδῶς τὰ κυρίου με 246. 
τῶν παίδων σου] -ἰ- τὰ κυριε σε 52. κ τῶν 64) 144. ΑΙά, τῶν ποδὼν 

σον γ4. τῶν παιδὼν τῇ χυριξ μα 123. Αἰδχ. -Ἐ τα κυριξ μα 247." 
ΧΙ, Καὶ ἀνέςη] ῥταπηϊτι. καὶ ἐταχυνε 1959 ς2,) ξύ, 82, τοϑ, 

516, “46, 247. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Οαῖ. Νίς. Καὶ σπεύσασα ἀνέςη Αται. τ. 
ὥνέςἩ] ἐτάχυνε 93. 

᾿Αδιγαία, καὶ ἐπέξη] καὶ ἐπέδη ᾿Αδιγέα Αττλ. 1. καὶ ἐπέδη] "καὶ 
ανέςη κι ἐπεθὴ 93. λ καὶ Αὐπι. ἘῸ. ἐπὶ τὴν ὄνον] ἐπὶ τὸν ὄνον 

' ΚΕΦ. Χχγ 
: “ ἈΧ 33 " Ζ 3 » 3. .Ὁ ε “΄ ᾿ 

ωπόν σα. Καὶ παρεγενήθη ᾿Αδιγαία πτρὸς Νάδαλ' χαι ἰδὰ αὐτῷ τποότος ἐν οἴχῳ αὐτϑ, ὡς “ό- 

ΓῚ ἘΣ ΟΝ 



ΚΕΦ. Χχν. 
“τόντε : χρράδ' τα ͵ ἤΧ ολάν δ᾽ αὐτ ἥ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

. 

ΤΗΝ 5» ΒΩ .395 ἢ εὐ Ψῷ Υ ᾿ τα» χαὶ ἐπορεύϑη ὀξίσω τῶν “παίδων Δαυὶδ, χαὶ γίνεται αὐτῷ: εἰς Ρ ρὸ.- Ἂ-ἷ Ἧ ϑ ; 5 " 9 2 
9 Ζ Ἴ  .0 βμα᾽ 

43, γιναιχα. Καὶ τὴν ᾿Αχρνάαμ ἔχαξε Δαυὶδ ἐξ. Ἱεζραὲλ, χαὶ ἀμφότεραι ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες. Ἁ, ΄ ΝΗ ΨΆ ΙΣ , 
»᾽ : 5 ,Ὁ ρὰ -Ἀ ΒΝ φρο “Ἂ- ει Ν 5. 

44. Καὶ Σβούλ ἔδωκε" Μελχὸλ τὴν. ϑυγατέρα αὐφτξ τὴν γυγαῖχα Δαυὶδ τῷ Φαλτὶ υἱῷ ᾿Αμὶς τῷ ἐκ 

μ 

- Ῥομμᾶ, ἡ 

Σ 

4: ὀχεπάζεται μεϑ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ βενῷ τῷ Ἐχελᾶ, 
2 

; τ " ἢ : ἊΝ ᾿ ᾿ ᾿ τις : ἢ Ὲ ᾿ : : Ξ ᾿ :. ΚΑῚ εὔχονται οἱ Ζιφαῖοι ἐκ τῆς. αὐχμώδας «ρὸς τὸν Σαδλ εἰς τὸν βανὸν, λέγοντες, Ἶδδ Δαυὶδ 
χατα ππρόσωπον τῷ Ἴεσσεμδ. ᾿ Καὶ ἀνέςη Σαδλ, χαὶ χατέξη εἰς τὴν ἔῤημον Ζὶφ, καὶ μετ᾽ αὐτῷ τρεῖς χιλιάδες ἀνδρῶν ἐχλεχτοὶ ἐξ Ἰσραὴλ, ζητεῖν 8: τῶν Δαυὶδ ἐν. τῇ ἐρήμῳ. Ζίῳφ: Καὶ φιαρενέξαλ 

τῇ Ἱεσρεμᾷ, ἑκὶ της ὅδε, χαὶ Δαυὶδ ἐχάϑισεν ἐν 
4. σω αὐτῇ εἰς τὴν ἔρημον. Καὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ χ 
5. Κεϊλά, Καὶ ἀγέςη Δαυὶδ λάϑρα; 

τὲς τῇ 
. . 

144. Οομϑμῖ. ΑΙά. .Ἑ αὐτῆς Ατη. τ΄ χαὶ πέντε κοράσια] Ἔ αὖν- τῆς 16, 93, τοϑ. Οὐπιρὶ. ὀἠκολύϑε:ν] πχολεϑησαν 82,93, τοϑ, 247- ΟΟτρρὶ. 
9 "Ὁ ᾿ 

αὐτῇ} ὁπ 

ηχολαϑη. 246. ἐπορεύϑησαν Αττη. τ. Ατπι. Ἑά, 8αν, Μοῖῃ. ἴσω αὐτῆς Αττῃ. τ. Ατηι. Εά. Οξαγρ.. 814ν. Μο. τῶν. -σαίδων] των αγγελων 19, 82, 03, 108, 1ς8, 242. (ΟΡ. . καὶ γί- νεται] καὶ ἐγένετο Ατπι. 1. Ατπη. Ἑὰ. Θεοῖς. δίαν. ᾿ εἰς γυναῖκα] γυνή Απῃ. τ. Απῃ. Ἐὰ.- -Ἡ ᾿Αδιγέα 8ίαν. Οἴτορ. “Ὁ . ΧΙΠΠῚΙ, Καὶ τὴν ᾿Αχινάαμ) Καὶ μετὰ τοῦτο καὶ τὴν Ναχινὰμ δίαν. Οἴἶγορ.. ᾿Αχινάαμ) Αχινααν 20, τῖρ, τς8. Αχιναα 44. ἄχρνραμ 93. Αχανααμ, 236. Αχιμαδτάς. Αχίιαν 246. ᾿Αχα- νααμὶ (δι. ΝΊς. ᾿Αχινώαμ, Αττη. τ. Αγπι. ἕἘά. ᾿βαλχινᾶρι Οεοτρ- ἔλαξε) ἐλαξεν εαυτῳ ςό, 85, 92, τοϑ, 446. (οπιρ!.᾿ ἐξ ̓ Ιεζραὲλ) ἐξεέζρᾳῴελ (ἢς) 144.  Ἱεζραὶλ] Ἰσραηλ Ἡ, ΧΙ᾽ το, 93, ἰοϑ, 121, 1ς8, 242, 24ς. (247. ἢς ξοπήαητοι.) 5[αν. Οἰἶτορ. Ιζιαελ 11]. 16- δορὰ 40, 71, 243. ΑἸΩ, Ἱεσδραηλ 86. ἱεσραξλ τού, 244.- Ἰῷραηλ 123. ΟΟτΩβ!. Ιεξραερ 236. . Ἰεσράερ ΟἈι. Νῖς. Ἰεζραΐλι Αγ, 1.. Ἄπι; Ἐά.-- χαὶ ὠμφότεραι ἦσαν. αὐτῷ" γυναῖκες] καὶ ησαν αὐτῳ ἂμ- φρτερα,.εἰς γυναίκας 825 93. ΟΟὨΡΙ. καὶ ἤσαν αὐτῷ ὠμφότεραι γυ- καΐκες Αγ. τ᾿. Απῃ. Ἑά. Οεοῦρ. ϑδν.. ἀμφότεραν ἦσαν] Ττ. τοϑ, 347. Δίεκ. ἀμφωτεραι ἡσαν 44ς.. γυναῖκες] εἰς γυναίκας 24ς." ΣΧΕΙ͂Ν. Μελχὸλ] τὴν Μελχολ 64, τιο, 24ς. ΑἸά. ργαπηῖει, τῇ 'τὴν ϑυγατέρα αὐτῷ], τὴν 54 5. α 247. τὴν ϑυγατέρα αὖ- 
447. 
.Ὦ ΑἸεχ. τὴν γυναῖκα} ῥγαεπιῖτι, καὶ Οαϊ, Νῆς. τὴν γυναῖκα; ὅο, δὰ ἔπ. ςοη).} τὴν γυνέκα Δὰδ εἰς ἄνδρα (βς) «ας. τῷ Φαλτὶ]} Φαλιηλ 44. τῳ Φαλτει φό, 82, 93, 242, “46. τω Φαλτιηλ' 74, τοῦ, 120, 134. τῳ ᾧελτει ττ9. τῷ Φαλτὶλ ΑΙάΑ. τῷ Παλτιὲλ “Αἰτή. τ." πη. Εά. τῷ Παλτὶ Θεοτς. τῷ Θαλτὶ 8αν. Οἶἶτορ.. υἱῷ ̓ Αμὶς] 
υἱῳ ἰωας 1, ξ2, τό, 82,.93. 1οϑ, 144, 236, 246. (αἱ. Νῖὶς. ᾿Αμὶς]} Ἴαμι (οι δ᾽ ἢς, ἤιργα 11π.) γι. τὰς (Π0) 92. μεῖς τ2ι. Λαῖς 347. (ὈΠΡ]. ΑἸεχ. Ἰεμεσσὲ Αττη. τ. Ατὴ. 4. τῷ ἐχ] τὸ (ἢ). 
ἐκ ςύ, ως 36... ὃς ἦν ἐκ Οεοῦρ. ὃς ἐκ 5]αν. τῷ ἐκ Ῥομμα] τῷ Ῥω- 
μἴτη Αττὰ. τ. Αττη. Ἐὰ. ἐκ Ῥομμὰ] ἐκ Γαλλει ΠΠ].΄ εκ' Γολιαθ" 10, 82, 93, τοϑ, 246. ἐκ Ραμα ςῶ, 123. “κ Γαλλημ 24᾽.. ἐκ Γα- λίμι Οοαρ]. ἐκ Γαλλείμ ΑΙεχ.. Ῥομμα] Γολιαϑ' ς6. Ρομμαι 92. 

. 1. Καὶ ἔρχοῦαι) καὶ ἐρχον (ται τὐάϊτυν ἴαρτα ἃ τη. τεῦ.).242.. καὶ ἤλϑγον ΑΥτ). 1. Αση Εὰ. Θέεογρ. 51αν. - οἱ Ζιφαῖοι] οἱ Ζεφαιοι" 44. (246. ἢς ςοηῇδρῖετ.) οἱ Ζηφαῖοι ΟΟΠΊΡΙ. οἱ Ζεσαῖοι Θεοτρ." οἱ Ζιξαῖοι 5ϊν. Οἴτορ. ἐκ τῆς αὐχιμώδους---τὸν βενὸν] εἰς τον βε- 
νον ἐκ τῆς αὐχμωδας προς: Σαδλ τ, 82, 93, τοδ. εἰς τὸν βενὸν Ὡρὸς. 
Σαὲὰλ Οοτρρὶ. πρὸς τὸν Σαὰβλ], τὸν 29. 44, 74, τοῦ, 123, 134,᾿ 
234ς. (Αἴ. Νίος. εἰς τὸν βενὸν] ,. 1:8. Ἰδὲ Δαυὶδ] Ῥγαστηϊτῖ. οὐχ᾽ 
ΧΙ, 29, 445 ςς, 71) 747 τοῦ, 120, 134, 148, 242. δχι Δαυιδ το. 
σχεπάζεται μεϑ᾽ ὑμῶν] κεκρυπῆαι παρ᾽ ἡμῖν το, τό, (1οϑ. πιᾶγρ. ὄκε-" 
παζεται.) 246, Οοηιρὶ. χρυπήεται παρ᾽ ἡμῖν 82,93. ἐσκέπαςαι ταρ᾽" 
ἡμῖν Αταν. τ. Αγῃν. Ἐὰ. Οεοτρ. ϑίαν. μεϑ᾽ ὑμῶν] παρ᾽ ἡμῖν τΩ3. 
ΑἸεχ. μεϑ᾽ ἡμῶν 134. ΑΙά.. (δε. ΝΙς, - ἣν τῷ βενῷ τῷ ̓ Ἐχελαὰ] ἐν 
τῷ βουνῷ Ἐχελὰτ Αττω. τ. Αττι. Ἐά4. ἐπὶ τῷ βενε Ἐχελαὰπ Οεοῖς.- 
ἐν τῷ βενῷ τῷ ἐν Ἐχαλὰϑ' 8ίαν. Οἰτορ. ἐν τῷ βενῷ ᾿Ἐχελαϑ' 8ῖαν. 
Μοίς. 
[Ὰ) κό, γ4. τού, 120,1 58,246. , τω 82. τοῦ Ἐχελαϑ' (ῆς ροῆει). 

τῷ Ἐχελὰ]) τε Ἐχελαν ΧΙ, 20, 243. τω Ἐχελατ (ῆς ἰη- 

123. τοῦ ἔχεα 44ς. τῷ ᾿Αχελὰ ΑΙεκ. ἘΧχελαὰ] Χελμαϑ Π. 
Ἐχελατ 44, (ςς. τ ΔΌ 8]. τη. ἐοτγηδῖωγ ἰῃ θ. οἱ ἧς Ῥοῖελ.) 71, ττο,᾿ 
342. Ἐχελαν (ἢς ἰῃ85) ὅᾳ, 92, 144. 236. ΑἸ]ά. (αι. Νίς. Μελ- 
χαοτε τοι. Ἐχελλατ 134. Αχιλα 247. κατᾷ πρόσωπον] Ρτα:- 
αὐτο, τὰ ΠΠ, 20, 64) 71) 93» 1 58, 336,243;) 2447)44ς. ΑΙά. Αἰδχ. ῥγδ- 

νος. 11 

ε ὶς “ φ᾿ ω “᾿ . . ΦΟΣ κα ΝΣ Σάδλ ἐν τῷ βενῷ τῷ Ἐχελὰ τῷ ἐπὶ προσώπου 
'Φῃ.ἐρήμφν. χαὶ εἶδε -Δαυὶδ, ὅτι ἥκει. Σαοὺλ ὠπί. 

᾽’ Ν.Ψ, Ψ “ Ν Ψ ᾽ ἀτασχοπους, χαὶ ἔγνω ὅτι ἤχει Σαδλ ἐτοιμος εχ ΝΟΣ ᾿ . ἘΝ Ὁ χαὶ εἰσπορεύεται εἰς τὸν τόπον οὗ ἐχάϑευδεν ἐχεῖ Σαδλ, χαὶ 

τη, τὸ 445 82, τοϑ. Οοιρὶ. ῬτατΑῖτ. τῳ τό, τού, 120, 34. 246. τῷ Ἰεσσεμᾷ]} τα Ιεσσαιμε 11, Ἰεσεμεν (44. ἢς ἱπῖτα.) τ6. Ἰεσσεμαν 1ο8, 236. . Ἶεσσεμξ] ἴεσσεμαν (ῇς ροίξεα ΧΙ, 64, γ4, 82, 93, 110. 
120,.1347) 4. 242. (οπ1ρ].} τ ς8. ΑἸά. ἸΙεσσαιμαν (ἔς ἱπῆα 20, 443.) ςς. Ἰεσσαμουν γι. Γεσέμουν (1η δᾳ. Ιεσσεμαν) 92. [ΙεσσαιΣ βου (ἢς ἰπῆ4) 121, 123, 247. ΑΙδχκ. [εσσεδαν (ῇς ἰπτ4) 246. Ἰεσ. σεμόχ, Οαι. Νίο. Ἰεσεμόν Ατιη. τ. Απη. Ἐά. ᾿Ἐσεξόν (ἢς νετ. 3.) 
Οεογρ. Ἐσεμόν 8ῖαν. Οἴἶτορ. ἮἾἸεσσεμόν (ἢς ἱπῖτΑ) 8ϊαν. Μοῃᾳ. 

1. ἀὠνέςη] καϊεδη 1Π. ἀναςεὶς ϑῖαν. Οὔτορ. κατέξῃ) ἐπορευ- 
ϑη ΠΙ. εἰς τὴν ἔρημον ΖΨΦ] ἦν ἀοίξνίαρ οῤάσμγι Τ,αςἷξ. (αὶ. ἔρη μον ΖἹΦ] ἔρημον τὴν ἀχμώδη (ἢς) 19. ἐρῆμον τὴν αυχμωδὴ τ, 82, 93: τοβ, τ ς8. Ζ)Φ] Ζειφ (ἂς ἱπῆ.) 20, 243. ΑἸεχ. αχμωδην. 
446.. Ζὲπ (ἢς ἰη8Α) Θεοῦ. Ζὴ9 5ἷαν. Οἰἴἶτος. ᾿ τρεῖς χιλιάδες 
οἰνδρών] τρισχἴλιον ἄνδρες Ἄχτῃ. τ. Οεορ. . τρισχίλιοι ἀνδρῶν ϑ8αν. ἐκλεχτοὶ} ἐκλεχίων ΧΙ, 29, 44, 55, τό, όᾳ, γι, γ4, 82, 95, 93, τοῦ, 
108, 120, 1235 134) 144. 1.8, 236, 242,.243, 246. 247. (ζοπιρὶε 
ΑἸά. Αἰεχ. σαι. Νίο. Ασπι. Ἑά. 81αν. ᾿ εἰεέξογεπι Ἰὰς. ΟἿ]. - ἐξ Ἰσραὴλ] αὶ εξ “46. ζητεῖν] του ζητειν τό, 93, τοϑ, 246. “Οοπιρὶ. ἐν τῇ ἐρήμῳ ΖΙίΦ] εν τὴ ἐρημω τὴ αὐυχμωδὴ το, τ:8. ἔς, ἠδ αχμωώϑη, 346. εν τὴ ἐρήμω τῇ αὐχμωδει τό, 82, 93, τοβ, 242. ΖΦ 2} 
Ζίϑ δῖαν. Οἶτορ. ᾿ να 
ΠΤ]. Καὶ παρενέβαλε] καὶ ταρεγενετο 247. Σαδλ᾿ 11, ,ἰ44. τῷ Ἐχελὼ] του Ἐχελᾶτ 29, 110, 443, 24ς. Ἐχελατ 44. κα τῷ 4, 
1237) 1447 236,25. (δῖ. Νίς. τω ἔχελαν 93. τω Εχελατ 134. τε χελα 244. ΑἸεχ. τὰ Αχιμα 247. τῷ ἘἜχελαϑ' Ατπι. τ. Διτη. Εἀ: Ἐχελά---Ἰἐσσεμ8] ᾿Εχέλαζ τῷ ἐπιπροσώπῳ τῷ Ἰεσαμῶν τῷ (ῃς) λ , τῷ ἐπὶ] τοῦ ἔπι 29, τού, 343, 244. ΑἸεχ. τῷ το8, τῷ ἐπὶ Ὡροσώπου] ἐπὶ 'σροσωπον 44, 82. ΟΟΠΊΡΙ. τῷ ἐπὶ Ὡροσωπον ςό, 93. 
Τοῦ ἔπὶ τῦροσωπὸν 74) 134, τς8. τῷ ἔπι τοροσώπῳ τῖρ. τω ἐπι τοῦ πρόσωπα 123. τῷ ἐπὶ τορωσώπων (ἢς) 24ς. το ἐπὶ προσῴπον 247. ἐπὶ ποροσώπου τῷ Ἰεσσεμδ] α 342. τῷ ἼἸεσσεμ]) τοῦ Ιεσεμὲν ςό. 
ἴεσσεμεν 82, 93. Οοπιρὶ. του Ϊεσσαμῶν τς8. του Ιεσσεμεν 436. 
δέ. ΝΙς. τὸ Ἰεσσαιμεν 24ς. ΑΙά. του ἴεσσαμου 247. τῷ Ἰεσεμὸν Απτ..1. δίαν. Οἷἶτορ. τῷ Ἰεσσεμὸν Ατα.. Ἑ4ά. ἐπὶ τῇς ὁδ5} γα 
της, τῷ ΧΙ. ργξεπηῖτε. τα 82, 93, τοβ, 246. (πιρί. εν τῇ οδὼ 347. 
τραρὰ τῇ ὁδῷ 8ῖαν. Μοί,ᾳ. - καὶ Δαυὶδ] και ο Δαυιδ ςό, 82, το8. 
Ο ομρΙ. καὶ καὶ Δἄδ 93. ἐχαάϑισεν] ἐκαϑητο τό, 82, 93, τοβ, 246. 
Ο οπιρί. καὶ εἶδε] καὶ δὲν τς 8. ϑίαν. Μοίᾳ. ὡς εἶδε Ατη). τ, 
Αγηι. ΕἘά. εἶδε Δαυὶδ] κα Δαυιδ 44. ὅτι ἥκει] ὅτι ἧκε Ατπγ: σ. 
Αττη. ἘΔ. ὅτι ἥχων ἐξὶ Οεοτρ. ὅτι ἤγγισε ϑῖαν. Οἰἶτορ. ὀπίσω 
αὐτῇ εἰς τὴν ἔρημον] εἰς τὴν ἐρῆμον οπισω αντα 247. εἰς τὴν ἔρημον] 
λ 44. ἐν τῇ ἐρήμῳ Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. : 
ΟΙΝ. Δαυὶδ), 44..- καϊασκόπους] κατασχκοπδντας ϑἷαν. Μοίᾳ. 

καὶ ἔγνω] και ἐγνωσε 446. καὶ γνὰς ϑῖαν. Οἰἶτος. ὅτι ἥκει] ὅτι 
ἥχων ἐςὶ Ατπι. :. Ασπι. Εά. ὅτι ἐγγίζει ϑῖαν. Οἴτορ. ἕτοιμος] 
αἴδι. ἐτύμως ΑἸά. ἑτοιμασίᾳ Ατπι. τ. Ατγαι Ἐά. ἕτοιμος ἐκ 
Κεῖλα]: οπισω αὐκ εἰς Σικελα το. ἤς, πὶῆ Σεχεέλαγ, 82, τοϑ8. εἰς 
Σεχελαγ ς2, 64, 92, 144, 236. (Αι. Νίο. εἰς Σηχελὰ 71. οπισω αυ- 
του εἰς τὴν ἐρήμον 93. εἰς Ἐχελατ τς8. οπισω αυτου εἰς τὴν ἐρῆμον 

. εἰς Σεχελαν 244. κα 246. ἐπ ϑίεοίοι Ταςὶξ. ΟΔ]. ἕτοιμος ἐκεῖϑεν ἐκ 
Κελέ Θεοῦρ. ὀπίσω αὐτῷ εἰς Κελασαγ 8ιαν. Οὗτος. ἐκ Κεῖλα] 
ἐκεί ΧΙ, 20, 44; ςξ, 74) τοῦ, 119, 120, 134) 242, 243, 24ς. (οῃηρὶ. 
ΑΙΔ. εἰς Κεειλα 247. 

ὟΝ, λάϑρα] λαϑραιως 82, 93, τοϑ. καὶ εἰσπορεύεται] καὶ ἐπο- 
ρευϑὴ 82, 93; 1ο8. ΟΟπιρῖ. καὶ πορεύεται 121, 247. ΑΙεχ. καὶ εἰσ- 
ἐπορεύετο Αττα. τ. Απτη. ΕΔ. ΟΘεοσς. ϑίαν. ᾧ ἐκαϑευδὲν ἐκεῖ] ὃν 



. Φϑ6, 244. (αἴ. Νίος, καϑευδὲν 144. "ἐκαϑητο 247. " 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΊΙΩΝ ΔΑ: 
ΚῈ Φ. ΧΧΎ,. 

ἐκεῖ; ᾿Αδενχὴρ υἱὸς Νὴρ, ἀρχιξράτηγορ' αὐτϑ-.. χαὶ Σαδλ ἐχάϑευδεν. ἕν᾿ λαμπήνῃ, καὶ ὁ λαὸς. παρεμ- 

δεδληχὼς χύκλῳ αὐτᾶ.. -Καὶ ἀπεζρίϑη Δαυὶδ, χαὶ εἶπε πρὸς. ̓Αθιμέλεχ. τὸν Χετ]αῖον, χαὶ πρὸς 6 6.. 

᾿Αδέσσοὶ υἱὸν Σαραϊας ἀδελφὸν. Ἰωᾶξ;. λέγων, “Τίς εἰσελεύσεται: μετ᾽ ἐμ: πρὸς Σαὲλ εἰς τὴν. τσα-. 

βεμθολήν . χαὶ εἶπεν ᾿Αξεσσᾶ, Ἐγὼ εἰσελεύσομαι μετὰ σδ. Καὶ Ξισδορευετὰν Δαυὶδ χαὶ ᾿Αἕξ.. 

εσσὰ εἰς τὸν λαὸν τὴν γύχτα" χαὶ ἰδὲ Σαδλ χαϑεύδων ὕπνῳ ἐν λαμπήνῃ, χαὶ τὸ θορὺ αὖὐτϑ ἐμ- 

πεπηγὸς εἰς τὴν. γῆν" πὸς. ζεφαλῇς. αὐτϑ; χά! ᾿ΑὈεννήρ᾽ χαὶ ὃ λαὸς αὐτὸ ̓ ἐχάψευδε χύχλῳ αὐτοῦ. 

Καὶ εἶχεν. ᾿Αδεσσὰ φρὸς Δαυΐδ, ᾿Αφέχλεισε: Αύριος σήμερον τὸν ἐχϑρόν. σου εἰς χεῖράς σου, χαὶ 
φΦ ᾿ς Ν Ψ ᾿ς ϑ 7 » “Ὁ 

νῦν πατάξω αὐτὸν τῷ δόρατι εἰς τὴν γῆν ἅπαξ, χαὶ οὐ δευτερώσω. αὐτῷ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς 
ΡΝ ς δ ἢ “...ς Φ᾽ μ᾿ »,φτ,.γκς ἫΝ “Ρ. . 2 ρους 

᾿Αδεσσὰ, Μὴ τακεινώσης αὐτὸν, ὅτι τίς ἐποίσει χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ χριφὸν Κυρίου χαὶ ἀϑωωϑθήσε-. 

χε; Καὶ εἶπε Δαυὶδ Ζὴ Κύριος, ἐὰν. μὴ Κύριος παΐση αὐτὸν, ἢ ἡμέρα αὐτᾶ. ἔλθη χαὶ ἀπο-- ταις Καὶ εἰπε Δαυϊδ, Ζη Κύριος, ἐαν μὴ Κύριος ἢ ) ἢ ἡμέρι . ἔλθη 2 Ρ 
τὸ ,-’ ἕ - 

- «4. δον οα 

ἐκάϑευδε το, 82, 93, το8. οὗ ἐκάϑισε Αὐτὴ. τ΄. Αὐτὴ. Ἑά.. ΔΛ ἐκεῖ 

τοι." ἢ ἔπαυσὲ ϑαν. ἐκάϑευδεν 1] ἐκαϑητο ζς. καϑεέυδων (ἄς 
γε. 7.) 92. εκαϑισεν 247. Σαδὰλ 15] -Ἐ καὶ εἰδεν Δανιδ τον το- 
πὸν αὶ ἐχοιμηϑη Σαξὰλ τό, 93, 246. -Ἐ καὶ εἰδὲ Δανιδιτοντοπον τ ἐκσι-, 
μηϑὴ ἔχει Σαδλ 82) τοϑ, 1445. 436. Οοπιρὶ. -Ἐ εδάεηι, ηἰῆ κοιμᾷτε,. 
347. καὶ ἐκεῖ --ἀρχιςράτηγος αὐτὰ} καὶ εἰπε Δανιδ. τον τοπον οὗ 
εχσι μηδ, ἐκει Σαδλ. καὶ Αδενὴρ ἀνὴρ ἀρχιςράτηγος αὐτῇ ἐκρε 10. 
καὶ ἐκεῖ ̓ Αδεννὴρ] χᾶι εἰδὲ Δαξιδ τον τοῦτον οὐ εκοιμηϑη ἔκεὶ Σαουλ". 
κῶς ἔχει Αὔδένηρ 53. α ἔχει 82, 93» 1οβ. Οὐοπηρί.. εἰ “Αδπεν Ἰριοϊξ.. 
(Α].. καὶ ἐκεῖ ἦν ᾿Αδινὲρ ΟογΆ. καὶ ἐκεῖ ἦν καὶ ᾿Αβωὴρ. ϑίδνυ.. 
Οητος. ᾶς, εδίψυς δευπάο καὶ, ϑίαν. Μοία. ᾿Δδεννὴρ υἱὸς Νὴρ, 
φρχιεράτηγος] Αδενηρ ὁ ἀρχιρβάτηγος 44. Αξενηρ υιος ἀρχιγρατη- 
γὸς 74. υἱὸς Νὴρ] α 347. υἱὸς Νιρὼν (ἔοττε Ἰερεπάιπι εἴ υἱὸς, 
Νὶρ) Οεοτς. ὠρχιςράτηγος αὐτὰ] -ἰ ἕκει 82, 93, τοϑ. Οοπιρῖ. 
φγίμορε πιδιεὶα ογκς Τλιςὶξ, Οα]. - ἐκαϑευδὲν 29] καϑευδὼν 64, 123, 

ἐν λαμπημῃ} 
ἕν τῇ λαπινῃ ς6. εν λαμπινὴ (γ4. ἢς ἰηῖ2.) (δῖ. Νίς. ἐν λαπηνῃ, 
(ἔς ἱπῖτ4) τοϑ. Οὐοπρρὶ. ἐν τῇ λαμπήνη 246. ἐπ βγαφαεῖὶς ργιφοίατὶς 
Τλιοῖς. Ὁ]. ἐν. ταῖς λαμπήναις (ἄς νεη, 7.) Αττη..1. Αγηι. Ἐὰ. ἐν 
ἅρματι. 1 βασιλικῷ (Άς νεγ. 7.) βίαν. Μοίῃ. ᾿λαμπήν] λαμπ. γῆ 
{{ι. εγαί. εἰ ἰη ογΔ ε 80 8]. τη. εἴ ἔς ἰπῆ8.)} 121. καὶ ὁ λαὸς---αὐτὰ 

ἢπαὶ.] εἰ βέεός ἐγαὶ οἰγοα σαὶ Τιαοἱ,, (Δ]. 

παρεμξιδλημενος τό. παρεμξεξληκὼς ἣν 1445)3236. (Αἱ. Νίο. ᾿Αστη. 1ς 
ἄτην. Εά. πιαραβεδλημενος 246. 

ΥΊ: Καὶ ὠπεκρίϑη] α καὶ Δι). τ. Αγ. Ἑὰ. Καὶ ἐπ. Ὸ 
Δαυὶδ, καὶ εἶπε] καὶ εἰπε. Δανιδ 4. Εἰ Ῥαυϊά ἀἰκὶ Ιλιοῖξ. ΕΟ. 
εἶπε “γὰρ ̓Δαδὶ δ. Ὑπεοάοτει. ᾳ. ὅο. ἰπ τ ερ. ᾿. καὶ εἶπε] αὶ 82, 1:8. 

"Πρὸς ᾿Αξιμέλεχ͵ τὸν Χετῆαῖον] σά «“πιαίσεὰ (ειάαεσα" ΤρὰοΕ. Οἱ. τῷ. 
᾿Αξιμέλεχ, τῷ Χεταίῳ Απῃ. σ᾿ Ασῃ. Ἑά. 
Θοορ. σωρὸς ̓ Αδιμέλ. τ. Χεῖ. καὶ] αὶ 

τῷ ᾿Αδιμέλιχ, τῷ Χεϑαίῳ᾽ 

144. πρὸς ̓ Ἀξισὸ δ] τῷ. 
: ᾿Αβεσσεὰ Αγῖη. 1. τῷ ̓ Αξεσσὰ Αττῃ. Ἐὰ τῷ ̓ Αξεσὰ Θεοῖς. ς ᾿Αξ- 
ἐσσῶ Χ)Άμεσσα τού, Αξεσα (ις8. δίαν. Οἴἶτος. ἔς ἱπῆ4.) ὙΒεο- 
ἀοτεῖ. 1, οἷ, Αδισσαᾳ (ἔς ἰηξα) 244. Αδεσσαῖ (ᾶς 'Ῥοίξεα) 247.. 
Οοπιρὶ. ᾿Αξισαὶ (ἢς ἰηβε) Αἰεχ- υἱὸν Σαρουΐας] υἱῷ Σαρονΐ͵ 
(δεανκλε) Αττη. τ. πη, Ἐά. υἱῷ Σαρενὰ Θεοτε-. Σαρεΐας] Σα- 
5: ΧΙ. Σαρδιὰ 29. 445 ξ τ) τό, 71, 82, 92, τού, τοϑ, 119, 120, 121, 
134.) 1424, τς8, 226, 242, 243) 247). Οοπρὶ. ΑΙεχ. ὙΜεοάοτεῖ. 1]. οἶς, 

Σαρειλ. 74. Αρουΐὰ 93. δαγυΐωμ Τιιςῖῖ, Οα]. ἀδελφὸν Ἰωὰθ] ἄϑελ-. 
φὸν Ἰοὼξ Οοπιρὶ. ἀδελφῷ Ἰωὰδ Ατῃι. τ. Απη. ἘΔ. Οφοτς. τίς 
εἰσελεύφεται] τις ἐλευσεται 2.7. μετ᾽ ἐμᾷ πρὸς Σαοὺλ] προς με εἰς: 
Σαουλ 158... ρὺς Σαοὺλ εἰς τὴν παρεμβολὴν] εἰς τὴκ παρεμβολὴν, 
προς Σαελ 82, 93, τοβ. Οοπιρί., Ὑμεοάοτεῖ. 1. εἶϊ, ἐπ εαβγὶ: «ἡ δαικῖ 
Τοῖς Οἱ]. εἶπεν] εἶ (πεν φἀάϊε. τὴ. τες.) 242. ᾿Αξεσσὼ 29] 
Αξεισα (ἢς ἴῃ) 11. “ῤεζα αἀ Ῥαυϊά Ἰμιοϊξ, Ο4]. ᾿Αδεσσεὰ (ἄς, 
Ροΐεα) Απτ. σ᾿. ᾿Αξδεσιὰ (ῆς ἱπῆ) ΟΘεογρ. ᾿Εγὼ εἰσελεύσομαι] 
εγὼ εἰμι. εἰσελεύσομαι ΧΙ. ἐρο ἰόο Ταιοϊξ, Οα. εἰσελεύσομαι] εισ- 
πορεύομαι 111. ελευσομᾶι 44. εἰσπορευσομαι 247. ΑΙδχ. 

ΨΙ1. Καὶ εἰσπορεύεται) καὶ εἰσπορενοντο ΧΙ, 

205. ξ 3»), τό, 71) 74, 82) 93» 1οὔ, 1οϑ, 120, 134, ις8, 243, 24ς. 

(οπὶρὶ. εἰ ἐμιγαύσγωπε Γλιοῖξ Δ]. καὶ εἰσεπορεύοντο Αγηι. στ. Ασῃη). 
ἘΔ. δίδν. καὶ εἰσεπορεύετο ΟεοΙς: εἰσπορεύεται---τὸν λαὸν] εισ-᾿ 
πορευοῦαι εἰς τὸν λᾶον 44. 
εἰς τὸν σξατὸν Ἀπη. 1. Αττω. Ἑά.. σεογρ. ϑ8[αν. Οἴτοσ. καὶ ἰδοὺ. 

Σαδλ---λαμπήνῃ} εἰ δέος δαμὶ ἀἰογπείεόα! ἐπ βγαρεδς ῥγοιοε Τιαςϊξ, 
Ολ]. καϑεύδων ὕπνῳ] λα υπνω 29, 44. 55» τό, 64) 71) 74) 92, τού, 
110, 120, 1237) 134.) 1445) 1.8, 236, 242, 243, 244) 246, 247. ΑΙά.. 
(αι. Νίο. καϑεῦδὸν (Ης) γυμνὸς 93. καϑεύδον (ἢς) 345. «(ον πείοπε 
8γτ. Βαι- Ηεῦγ, ἐκαϑευδὲν Αγηγ, σ. Ασηχ. Ἐά, Οεοτς. 
σεν Θοπρὶ, (ΑΙεχ. : .Η οἰιαταές, πρΐπογε.})ς 

ἐν λαμηῆινη 242. 

΄παρεμξεδληκὼ:] κ᾿ 4... 

και εἰσπορευονται. 

εἰς τὸν λαὸν] α τον (δά άϊι, τη, τες.) 342.. 

ὕπνῳ] ὅ ὕπνω-. 

ἐν λαμπήνῃ] ἐν λαπινῃ 56. 

τ τοῆδὶ 

καὶ τὸ ϑόρυ---κεφᾳλῆς αὖ- 
τοῦ) α εὐπὶ ἰπιαττηε. 247). εἰ ἰαπεεα κα αὐ εαρκὲ εἦμς ῥγείαγα 

Τὰς. (Δ]. καὶ τὸ δόρυ αὐτὰ α αὐτε ΧΙ, 20, 44, τό, όᾳ, γ4,) 93, 
τού,.1οδ, 120, 123. 134. τςβ, 344. 343, 246. Οργηρὶ. ΑἸά. (δι. Νῖς. 
Ατπη. τ. καὶ δορυ τ2ι. Βαθεῖ αὐτῷ ἴῃ οδαγαίς. τηΐπογε Αἰεχ. ἐμ- 
πεπηγὸς] ἐνπτεπηγος 126. ΑἸεχ. Ξεπηγος ΙΖ1, 1 48. ἐχπέπηγος φᾷς. 
εἰς τὴν γη»] καὶ κ 6, 12]; 246. πρὰς κεφαλῆς] πρὸς κροτάφων ΤΠ), χ. 
Απη. Εά. ἐπὸ τῆς κεφωλῆς Οεοῖρ. καὶ ̓Αδεννὴρ] καὶ Αξενηρ 44." 
᾿Αξενὶρ δὲ Οϑογξ. Αδενὴρ δὲ δ᾽ιν. καὶ ᾿Αδεννὴρ ἄς. δά. ἔπ. οοτη. 7 
εἰ «ῤκεν ἀονυαἰεδαἑ ξίγοα φμπὶ Τιιοὶξ, (Αἱ. καὶ ᾿Αδεννὴρ καὶ ὁ λαὸς: 
ᾳὐτα] καὶ ὁ λᾶος και ̓ Αδεννηρ 82. ὁ λαὸς αὐτῷ}Ὠ ,.,αὐτῇ 93, τς8. 
(πρὶ. ὁ ςράτος αὐτὲ Αττῃ. τ. Απῃ, Εά. ϑ8αν. ἐκαϑευδεῖ εκα-᾿ 
ϑευδὸν ςς, τοϑ. Ατῃ. 1. Απη, ἘΔ. Οεοτρ. ϑίν. καϑευδὼν τα3, 144 
236. (δῖ. Νὶο. α 247. αὐὖτς ἢμλϊ].} αὐΐων τοϑ. ; 

Ψ111. ᾿Απέκλεισε Κύριος σήμερον) ἔδωχέ σοι ὃ Κύριος" σήμερον 
Οεοῦρ. ἄς, ἔπε ὃ, ϑίαν. Οἴἶτορ. Κύριος σήμερον Ττγ. 123, 144, 
236. (αι. Νίο.ς σήμερον] α τό, 121, “46. σήμερον τὸν ἐχϑρόν 
σου] τον ἐχεῶρον σοὺ σήμερον 1τοβ. (ΟἸρΙ. εἰς χεῖράς σου] ας τὰς 
χείρας σα 11, ΧΙ, 44, τό, γ4,»93,) 196, 121, 134. 245,46. εἰς χεῖρά 
σου ΑΙά, ἐπ πιακίφάς ἐμὲς Ἰουςῖ, Οἱ." "καὶ νῦν] κ᾿ καὶ Ἀπη 1.. 
Ασαι. Ἐὰ. κἀὶ ἰδὲ διαν. Οἶτοξ.. πατάξω] τραΐαξον 44." παταζω 
δὴ ςὅ, 93, τοβ, 246. Οοπρ. ττατάξω ὅχο. τὰ ἤῃ. οσπν. “σατάξω: 
καὶ οὐ διυτερώσω. Οτεροτ. ΝγΑ͂. 1. 362... οεεϊάίαπε α[ε ἰαποεα, “με ἰπ: 
Δδγγ ἄπ ἤρεμε, εἰ πθη γερείσιι ἐλιά. 1,αοἷξ, Οαὶ, τῷ δόρατι] ἐν τῷ 
δορατι κό,546. εἰς τὴν γῆν ἅπαξ] απαξ καὶ εἰς τὴν ν γῆν 82,. 83. 
ἔς, ἄμε και, τοϑ. Οοπιρὶ: καὶ οὐ δϑευτερώσω αὐτῳ] τᾶτο γὰρ δόρυ 
αὐτῷ χωρὶς αὐτῇ ἐςὶ, καὶ τὸ δεύτερον οὐ ποιήσω ἐπ᾿ αὐτόν. ϑ8ίαν. Οἶτορ. 
υἱ νἱάετυγ. δευτερώσω] ϑευτερῶ 82ώ.0Ὀ αὐτῷ] αυῖον 93, τοϑ, 247. 
α Ἄχ. 1. Ασῃ. ΕἘά. ἐπ᾽ αὐτόν Θοοτα. 
ΙΧ., Τοῖ. σοηι. 29, 243. τὸς ᾿Αδεσσὰ] α 44. προς αὐτὸν 

82, 93. 108. τωρὸς ᾿Αδεσαὶ Οήρεη. 1. γ66. Μὴ ταπεινώσης--- 
εἶπε Δαυὶδ ἱπ' σοτι. ἴε4.] α οὐπὶ ἱπιρτπιθά, 5Ζ42Φ. Μὴ ταπεῖν. αὐτὸν] 
ἸΟΗ ἐοημΐπρει ἐλΐμπι Τιὰςοῖξ, (Δ]. ταπεινώσῃς] διαφϑειρης ΧΙ, το, ς2, 
58, 56, 64, 71, 82, 92) 93) Χο8, 110, 123, 1445) 1ς8, 2445).24ξς, 246, 
347. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αι. Νίς. Οτΐίρεη. ἴσς. οἷς. Ατίδῃ, ἱ. 287. 
Οτερον. ΝΥ, ὙΒεοάοτει, 1. οἷς. Ατσπι. σ. Ἀπ, Εά. Οδοῦρ. ταπεινω- 
σεις 120, 121) 134. διαφϑειρεις 436. κτείνης ϑῖαν. ἐπιεγβεῖας υῖς. 
αὐτὸν] αὐτὰ 19. «τὸν χριςὸν Κυρίου Θέρος. ΝΗῚ} , 3.1. 
ἐποίσει] τίς ἐποιήσει (ἢ) 226. ὅτι τίς ἔραι ὃς ἐποίσει Αται. τ. ΑΤτα, 
Ἑά. ἐποίσει] ἐ ἐνέγκει (ἢ) ςό, 446. χεῖρα] χεῖρας Οοπιρὶ.᾿ 
Θεοῖς. τὴν χεῖρα Απῃ. “. Απ. Ἑά., αὐτὰ} αὐτῇ ΑἸεχ. Ασπῃ. 1. 
Ἄστα. Ἑά, Θεοῦ. δῖαν. ἐπὶ ὶ χριςὸν] εἰ εἰς τὸν χριςὸν Οὐρὶ. ΧΡρΙι- 
κὸν} χρηςὸν (ἂς Πεηιεηίετ 93.) τού. . Ροίξεα οοῦτ. καὶ ἀϑωωθή- 
σετα!} εἰ ραγες ἐτὶρ Ἰωιοὶξ, Οαἱ. καὶ ἀγνισϑήσεται Ατηι. τ. Ατπι. 
ἙἘὰ. ε 
ΟΣ, ἐἶπε--ἰῶν] οτι ἐᾶν 44. ἰᾶν μὴ) βρξοι πε σὴ ΧΙ, ςς, εἶ 

71) 747 82, 93, τού, τοϑ, 120, 121,.134») 1445) 242, 24ς, 246, 247. 
(ὐοιηρί. ΑἸά. Αἴεχ. αὶ μὴ 19. φωσπέαπι πὶ Τιοϊξ, Τα]. ττλὴν ἐὰν 
Αγίῃ. 1. Ασπὶ. Εα. Κύριος πταίσῃ] Κυριος, ταιδευσὴ 11, ΧΙ, ςς, 
χ10, 121, 2445) 247. Κυριος 1349246.. Κύριος τλίση (Π0) 34ς.. 
Κύριος παίση αὐτὸν] παισὴ αὐΐον Κυριος 19. ὁ Κύριος αὐτὸν παίΐσῃ. 
Αἴδδη. 1. λόι. Ζοναίπμς 2εγευ ξεν! ἐἰδμπι [οἱ (αι. ἣ ἡμέρα] 
ἢ ἡμέρα (Πο) 19. Ῥτβοπηΐε. χα, ξς. ἡ ἡμέρα τοῦ, 24ς. ἀμ πἰβ 
ἄρνα Τλιοὶξ, Οα]. καὶ ᾿ ἐὰν ἡμέρα Δ. τ. Αγ. Ἐα. ἢ ἡμέ. 
ρα---ἀποϑάνῃ] ἢ ἢ ἴλϑη ἡμέρα. τοῦ ϑανάτου Αἴβδη, 1. εἶ, ἐῶν μὴ 
ἔλθη ἡ ὥρα (κ]. κἡὶ ἡμέρα) αὐτῷ ὙΒεοάοχιις ἰὰ Οαϊ. ΝΊς. ἡμέρα] ἡ 
ἥμερα 1, γ4,) 82, 93, 242. (οπιρί. Ὑπεράοπει. α. ὅς. ἴῃ τ Ἀερ. ἢ 
εἰς πόλεμον] καὶ εἰς τολεμον 158. ἢ 24. ἢ εἰς Φόλεμον δο. αὰ 
Άμ. οομλ.} ἢ καταβῇ εἰς πόλεμον καὶ πρροστεϑῇ εἰς τοὺς ὑπεναντίους οὐ 

ἐν τῇ λαμπήνῃ 247. 

ὅτι τὶς 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ἊΑ. 
κεΕΦ. ΧΧΥ͂Ι. 

τι. ϑάγῃ, ἢ εἰς πόλεμον χαταξῇ χαὶ προςεϑδῇ. Μηδαμῶς μοι. παρὰ Κυρίου ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου 
τς, ἐπὶ χριςον Κυρίου: χαὶ γῦν λάξε δὴ τὸ δόρυ ἀπὸ πιροσχεφαλῆς αὐτῷ, χαὶ τὸν Ὁ ΕΟ τὸ ὕδατος, 
2. χαὶ ἀπέλσϑωμεν ἡ ἡμεῖς χαϑ' ἑαυτός. Καὶ ἔλαξε Δαυὶδ τὸ ϑόρυ, χαὶ τὸν φαχὸν τῷ ὕδατος ἀπὸ 

προσ φαλικ αὐτῷ, χαὶ ἀπῆλθον χαϑ᾽ ἑαυτάς" χαὶ οὐχ ἦν ὁ βλέπων, χαὶ ἐχ ἦν ὁ γινώσκων, χαὶ 
ἐχ ἦν ὁ ἐξεγειρόμενορ, πάντες ὑπνᾶντες, ὅτι ,ϑάμθος Κυρίου ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτές.. “Καὶ᾿ ̓διέξη 
Δαυὶδ εἰς τὸ πέραν, καὶ ἕξη ἐπὶ τὴν. ̓κορυφὴν τὸ ὕρες μαχρόϑεν,. χαὶ, πολλὴ ἡ ὑδὸς, ἀναμέσον αὖ-- 
τῶν... Καὶ προσεχαλέσατο Δαυὶδ τὸν λαὸν, χαὶ Τῷ ̓Αδενγὴρ ἐλαλησες λέγων, Οὐχ ἀποχριϑήσῃ 

᾿Αδεννήρ», χαὶ ἀπεχρίϑη ᾿Αξεννὴρ, χαὶ εἶπε, Τίς εἶ σὺ ὃ χαλὼν: Καὶ εἶπε “Δαυὶδ πρός. ̓Αδεννὴρ, 
Οὐχ ἀγὴρ σύς. χαὶ. τίς, ὡς. σὺ, ἐγ Ἰσραήλ; χαὶ διατί. οὐ φυλάσσεις τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα; 

ὅτι σῆλϑεν, εἷς ἐχ τῇ ι'χαβ διαφθεῖραι τὸν κύριόν σοὺ τὸν βασιλέα.- " Καὶ οὐχ ᾿ἀγαϑὸν τὸ ῥῆμα 
τεῖῸ; ὃ πεποίηκας" ζῃ ἢ Κύριος, ὅτι υἱοὶ Ῥονατασερου ὑμεῖς, οἱ δυλασσονξες, τὸν βασιλέα τὸν χύ- 

μὴ ἐποίσω χεῖρα μου ἐπὶ χριςὸν κυρίου Αἰβμπ. Ι. οἷϊ. 
Ἐπ δε δ(ς.. 

, καταθῃ] καὶ 
καὶ Ὡροςε9}} καὶ ἀποϑανη 246. εἰ κλαίω Γλιοὶξ, 

ΠΝ Μηϑαμῶς μοι} ἐμοι δὲ μὴ γένοιτο το, 82, 93. ἰϑὲὶ Οοτορῖν 
κ᾿ μοι 447. ἰιαδεῖ μοι ἴῃ «μαγαξξ, τηΐπασε ΑἸεχ. μηϑαμῶς μοι γένοιτο 

Ἅπη. :. Απῇ. Εά. μὴ γένοιτό μοι ϑ8)αν. Μοίᾳ. ᾿ Μηδαμῶς μοι 
παρᾶ Σ Κυρίου] νεϊδὲ ἀπίόπι πὸπ ΑἘ α Τοοδεῖπο Τὰς: ΟἹ]. - μὴ γένοιτό μισι 
Κύριε δῖαν. Οἴἶορ. βγοῤίείως ΚΜ "ιλϊ Τοσνείπες ΜΡ. ἐπενεγκεῖν 

ἐπηνεέγχεν. 11]. ἐπενεγκεῖν χεῖρα [μου] ἐπ)ίσεγε "ππαπίρπη Τιιςὶ τ. (ΑἹ. 

πε ἐχί οσΐατε παπερε πέαπε Ψαὶν. χεῖρά βου] μου 44. καὶ νῦν 

λάδε δὴ} εἰ παπε αεείρε. Ἰινοὶξ. (αὶ. ὠλλὼ νῦν λάδε Αἰτῃ. τσ. Αγῆι. 
Ἑὰ. λάξε δὴ] δὴ 44, ἰού, 120, 1.34) 242. ̓Αἰά. 8ϊαν.. Τι. 144) 
416. (αι. Νίο.. τὸ δόρυ] α τὸ 74. τὸ δόρυ ἀπὸ τρὸσκεφαλῆς 
αὐτΨ] απὸ τροσκεφαλης αὐτε το δορυ 24 5: ἀπὸ προσκεφαλῆς] τὸ 
τροσκεφαλῆς Ἐ6, 246. τὸ πρὸς κεφαλῆς 82, 93. Οοπιρί:: ἀπὸ κρο- 

τάφων (ἔς νεῖ. 12.) Ατπι. “1. Ἄσαι. Ἐά. τὩροσκεφαλῆς αὐτῷ} ργρε- 
χηϊττ. τῷ ᾿οϑ. τῆς κιφαλής 247. καὶ τὸν φακὸν τῷ ὕδατος] -ἰ- ἀπο 
τε προσχεφαλης αὐΐς το. 93. Ἢ τε τροσκεφαλης αὐτὰ 56, 546. 82: 
Ἕ- ἀπὸ π (ας) “36. - ἀπὸ τροσκιφαλῆς 242. - - ἀπὸ πρὸς κεφα" 

λῆς αὐτῷ Οὀπιρὶ. καὶ ἀπέλϑδωμεν] καὶ απηλϑωμεν. 11. ἀπέλ- 
ϑωρεν-- γινώσκων ἴῃ σοτῃ, (64.] ἀπελῆωμεν καὶ ἐλαδον ταυτὰ καὶ 
ἀπηλϑον καὶ εδὲεες ὃ βλέπων εδ᾽ ὁ γινώσκων 34.  ἀπέλϑθωμεν ἡμεῖς] 

ἃ ἥμεις 11, 64.) 121, 123, 144, 236,244, 247. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Αγσῃι. τ᾿ 

Αἴτὰ. Ἑά. δῖαν. Οἴἶγος. ὠπέλϑ. ἡμ. καϑ' ἑαυτ.} γεζεάαηιμς ποὶ 

ἀλιοῖξ, αν. ἡμεῖς καϑ' ἑαντές] καϑ' ἑαυτες ἡμεῖς 242ὕ.. καϑ᾽ 
ἑαυτάς} α 19, 29, ξ ζ9 6, 74» 82) 93. τού, τοϑ, 119,9 120, 134)158,24.3) 

44ς. Οοπιρὶ. ἀφ᾽ ἡμῶν Ατηι. 1. Ασπι. Εα. ἀφ' ἑαυτῶν. Οεοτγρ. ϑ8ϊαν. 
ΧΙ]. ἔλαξε Δαυὶδ) , Δαυιδ τοό. τὸ δόρυ, καὶ τὸν φακὸν 

:: ὕδατος ἀπὸ τροσκιφαλῆς] τὸν φακον του υδατος και τὸ δορυ τὸ 

τροσχεφαλης τό. ἔς, πιῇ τὸ φαχον, 246. τοῦ ὕδατος) Παδεῖ ἴῃ 

εἰαγαᾶς. τυΐποτς Αἰεχ πὸ τροσχεφαλῆς} απὸ τροσωπου κεφα- 
λης ΧῚ. ατὸ κεφαλῆς 121. απὸ τῆς χεφαλῆς 247. αὐτῷ} Βαθεῖ 

ἴῃ οἰλτδῶ,, πιΐποτε Αἴοχ. καὶ ὠπῆλϑθον καϑ' ἑαυτάς] εἰ σόϊεγεπε ἱρ 
Τυςϊξ, (α΄. καϑ᾽ ἑαυτάς] αντοι τό. 82, 91. τοϑ, 246. (Οτηρ!. εἰς 

ξαυτάές Απὸ. τ. Δι. Εἀά. ἐπὶ τὸ αὐτό Οεοτξ. 

Οἶἶτος. ἀφ᾽ ἑαυτῶν 8.ὰν. Μοίᾳ. καὶ ἐκ ἦν τι" -᾿ γινώσκων) καὶ 
ἔτις ἣν ὃς ἴδλεπεν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκε (καὶ οὐκ ἐγίνωσκε Ρυπέϊϊς ποῖδίιγ 
υῖ ἀεϊεπάυπι.) πη. ῖ: καὶ ὅτις ἥν ὃς ἔδλεπεν" καὶ βχ ὃς, ἐγύωσκε 
Ἄττῃ. Ἐά, οὐκ ἦν ὃς ἐγίνωσκεν ἢ ἔδλεπε ΟΘεοῦς. καὶ ἐκ ἦν ὁ γι- 
νώσχων ̓  ἢ βλέπων ϑίαν. ΘΙΠΘΕ: καὶ ἐκ ἦν ὃ βλέψη ἢ γνῶ 8ῖαν. Μοίῃ. 

καὶ ἐκ ἣν ὁ ὁ γινώσκων ἢ ἢ ὁ γινωσκων 71. ἢ ὁ ἐπυγινώσχων τῶ 1. καὶ 
οὐκ ἥν 3 5] καὶ ὅτις ἦν Αγηγ. τ. Ατῃ). Εἀά. καὶ οὐκ ἦν ὃ ἐξεγειρό- 
μενος} ἢ ο ἐξερεμενος 121. εἰ ποπ ἐταὶ φαΐ οἱρίϊαγει ΤιλοὶΕ, (Δ]. ὁ 
ἐξεγειρόμενος] ο ἐξαιρΒμενος ς2,) 64, (92. ΠιᾶΡΡ. ἐγειρομενος. .) 144, 436, 
442. Αἰά. Οδι. Νίς. ὁ εἐξεγχομένος 246. ὃς ἐξηγείρετο ΑἸτη. τ. 
Αἴπι. Ἐά. πάντες] ταντα 246.0Ο. πττάᾶντες ὑπνᾶντες} οπιμε; ἐπίηε 
ΦΥΆΠ Εὐ αΜῈ ὉΜΕΙΣ Ολ]. ὅτι πάντες ἐν ὕπνῳ ἦσαν Ατπι. 1. Απη. Εά. 

ὅτι πάντες ὕπνεν Οεοτρ. πάντες γὰρ ὕπνεαν 8|ᾶν. ὑπνντες] ὑπνῳ 
χαΐεώχοντο ςό, 346. ἐκάϑευδον ὙΒεοάοτει. 1. οἷξ, ὅτι ϑαμῶος δε. 
τὦ δη. ̓ Θόπῖ: 7 ὅτι ἰσχυρὸς ἦν ὕπνος ἐπιπεσὼν ἐπ᾿ αὐτάς Θεοῖς. εδτι 

ὕπνος ἣν ἰσχυρὸς ἀπὸ Θεξ ἢ ἐπιπεσὼν ἐπ᾿ αὐτάς. 8ιαν. Οἴτορ. ὅτι ὕπνος 

ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτές 8ϊαν. Μοίᾳ. Κυρίου) παρὰ Κυρίου 
Ἄγστι. τ. πῃ. Εάὰ, ἐπέπεσεν) ἐπεσεν 11. (οπ)ρῖ. ΑΙεχ. ἐγυμεγαῖ 

Χο, Οἱὶ]. ; 

ΧΙ. εἰς τὸ πέραν] εοπίγα Τιαςὶ 1]. τὴν κορυφὴν} τηὶ κορυ- 
Ἁ ἉἋ δῷ 

και πολλη---αὐτῶν] εἰ ἐΥΩΙ ΜΙΩΡΉΗ ΠΣ φης 82, 93, τοϑ, 123. (οτῃρὶ. 

καὶ τοολλὴ ἡ ὁδὸς] καὶ πολλὴ ὁδὸς ἣν ΜΓ ἐΜ167 «“οΣ Σ Ἰλιςῖ. ΟἿ]. 

οἰμφότεροι ὅν. : 

Ὶ 

ἝΝ 

Ἄτχπι. τ. ἄστη. Ἑά. καὶ πολλὴ ἦν ἡ ὁδὸς Οεοτρ. δῖαν. αὶ ὁδὸς} κἢ 

246. ἀναμέσον αὐτῶν} Ἔ ἢν ὅ4, 144. 236, 242. ΑἸά4. (αι. Νὶς, 
ΤΙ. 246. ἐν μέσῳ αὐτῶν Ατπι. τ. Ατῃ. Εά. . 
ΣΙΝ. Καὶ προσεκαλέσατο] Ε᾿ ἀεργέεαιπ: εΠ Τιαςϊξ, (α]. ἐκά- 

λεσε Απη. Ἑὰ. καὶ ἐκάλεσε Θεοτρ. δΔαυ;δ---λέγων] Δαυιδ τῷ 
Αδεννηρ καὶ τῷ λάῳ λεγῶων 44: Ῥαυίϊά βορμίϊπι, εἰ “δπεν, εἰ ἰοομίμς 44» 

ἀϊκεμς: Το, Οἱ. τὸν λαὸν] τὸν ςρατὸν Αἴτῃ. 1. πρὸς τὸν ξρα- 

τὸν Αττη. Εὰ. πρὸς τὸν λαὸν Θεοῖς. ὃν λαὸν καὶ τῷ ̓ Αδενὴρ] 
καὶ τὸν Αδενηρ 247. τῷ ̓ Αδεννὴρ] Ἔ νιῳ Νηρ (πιας. ΩΡ καὶ 243.) 
Οοπιρὶ. κα τῳ 246.Ἡ. τῷ ᾿Αδεννὴρ ἐλάλησε! ἐλάλησε πρὸς ᾿Αδενὲρ 
Ἀπ. 1. ἢ, πἰῆ ᾿Αδεννὴρ, Απη. Εάὰ. ἐλάλησε] ἀπεκρίϑη δον. 
Οἴἶτορ. οὐκ ἐποχριϑήσῃ] ἐ ἐκ ἀποκρίνῃ Αγαν. τ. ἄπ. Ἐά. καὶ 
ἐπεκχρίϑη ᾿Αδεννὴρ] κα Π, (121. ΒΑΡεῖ ἰπ πηᾶγρ.) 242, 2 46,247. Αστῇ. ζ, 
Ατπι. Ἐὰά. να Αδέννηρ 71. Βαδεῖ ἴῃ Ἄμιδγαάς. πγΐπογε ΑἸεχ. καὶ 
ὠἀπεχρίϑη ᾿Αδεννὴρ ὅς. δα ἢη. ςοπι:}: χαὶ εἰπεν τις (εἶ υὐ᾿ υἱάεταν.) ὃ 
κάλων με; τις εἶ συ; 19. καὶ ἐπε, τις εἶ ὅν ο καλὼν με, τις εἶ σὺ; 82. 
᾿Αδεννῆρ, καὶ εἶπε] κ44.- Τίς εἶ σὺ] αἰ συ γι, το. Οοηιρὶ.. τῇ 
εἶ σὺ δ᾽ καλῶν] Ουΐς ἐς ἐπ φαΐ τοζας μιε ἢ φωΐά 4 Ὁ 1ιιοξ. Οαϊ.᾿ 

καλῶν] ὁ καλων με ΧΙ, 29, 44. ς 5, ςὁ, 64, φ2,)(ιοό. υἕ νἱΔεῖυν.) ς 
1817 123) 134) 144, τς8, 216, 242, 343, 54... ΑΙά. σαι. Νῖς. Οέοτς. 

ϑῖαν. ὁ “λαλων με γ4,) 246. ὁ καλῶν μὴ τὶς εἰ σν (Ως) 93. ὁ κάλων 
Με; τις εἶ συ τοβ. Οοἴηρί. ὃ καλόν (Δ) με24ς. ὃ λαλων με τσρος 

τον βασιλεα: 247. ὃ καλῶν με πρὸς τὸν βασιλέα ΑΙεκ. ὃς καλεῖς μὲ 

πρὸς βασιλέα Απη. τ. Απη. Εά, φαὶ εἰαπιας εἰ ἰαφείοιας ἀκὴν 'Ψυϊς. 
ΧΝ. Δαυὶδ πρὸς] α (μδδεῖ ἰὼ τπᾶγρ.} 121. ωρὸς ᾿Αδεννὴρ} 

λα 44. πρὸς τον Αθδενηρ᾽ 247. Οὐχ ἀνὴρ] εχ! ἄνηρ 8ς, 93. 1οϑ, 
ΟομΡρὶ. Οὐκ ἀὠνὴρ' σύ] υἱγ ἐω ἐξ: Τα Οἱ]. ἐχὶ ἀνὴρ δραρήριος 

(νεπμι) εἶ σύ Αταν. τ. Απῇ. Ἐά. ἐχὶ ' ἀνὴρ εἶ σύ ϑῖλν. ἀνὴρ σύ] 
ἀνὴρ δυνάμεως συ ς6. ἀνὴρ ϑυναμεως εἶ συ 246. καὶ τίς ὡς σὺ] 
καὶ τι (ςοττ. τις ἃ πὶ. τὸς.) ὡς συ 121. καὶ τίς ὅμοιός σοι δῖαν. Οἴἶτος. 

εἰ φμὶς αἰίμς βηελς τω Ψαϊς. καὶ τίς ὡς σὺ ἐν Ἰσραήλ ;] και τις ἐν 

τῷ Ἰσραηλὼς συ το. ἔς, πε τω, τοϑ. (οπιρί. καὶ τις χαταξοων τα 

βασιλέως τηᾶγρ. τοϑ. (ρεπίπες αἱ ὁ καλῶν ἴῃ οοπι. ργβσθὰ,)} ὡς σὺ] 
αῶς 74. ἦν Ἰσραήλ] ἐν μέσῳ Ἰσραήλ Αττη, τ. Αγην. Εά. καὶ 

διατί ) καὶ ἄνα τί το. καὶ ινὰ τι 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. κα και ις8. 
φματε Ἰληοῖξ, Οα]. διατί οὐ φυλάσσεις) ἕτως φυλάσσεις τό, “46. 
φυλάσσεις} φυλασσεις συν 64) 144. 216. τὸν κύριόν σου τὸν βασι- 
λέα 15] τον βασιλεα κυριον σου 11, 119. 242. κα τὸν χυριοὸν σε ΧΙ, 44) 
τού. ὅτι εἰσηλίνεν ὅζο. δὰ βη. σοη}.} τού, 244, 24ς. ὡἧς εἰσ- 
ἢλϑέ τις τοῦ λαοῦ ἀποχτεῖναι τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα ΤΉεο- 
ἄστει. 1. οἶς. . εἷς ἐκ τῷ λαξ] εἷς ἔκ τὰ γρατξ Ατπι. τ. Αὔῃι. Ἑά. 
μπῶς δ τωγόα Ψαϊς. εἷς ἰχ τῷ λαξ δζο. δὰ ἢπ. ςοπι.ἢ τις ἐκ τὰ 

λαξ πρὸς τὸν χυριον σᾷ τὸν βασιλεα, τα διαφθειραι αὐον ςό, 246. 
διαφϑεῖραι) ὠποχτεῖναι Αττη. τ. Ασπη. Εἀ. αν. διαφϑεῖραι τὸν 
χύριόν σε τὸν βασιλέα} “κί ἱπιεγβοετεῖ τέρεπι, Τονείπωπε ἡμίσα. νυὶς. 
ἐχ τῷ λαξ] εχ 64, 82, 93» 123, 144,2 36. ΑΙά. (αι. Νίο. τὸν κύ- 
μόν σῃ 2] λ 247. τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα 29] τὸν βασιλέα 
τὸν κύριόν σα ΑἸεχ. 

: ΧΥῚ. Καὶ ἐκτττατο) οὐκ ἕςιν ἀγαϑὸν τὸ ῥῆμα Αγπηλ. τ Απῃ. Ἑά. 

καὶ ἐκ ἀγαϑόν ἐςι τῶτο σφόδρα Οεοτρ. δῖαν. Οἴτορ. καὶ ἐκ ἀγαϑὸν 
τῦτο (σφόδρα) ϑῖαν. Μοίᾳ. ποπ οῇ δοπηπι ἦος Ἅαὶρ. Καὶ ἐκ ἀγα- 

ϑὸν] α κἀὶ το, 44» 82, τοϑ. (πρὶ. οὐκ ἀθὸν (Πς) 93. Καὶ οὐκ 

εἐγαϑὸν---πεποίηκας} Νοα 46 δοπαπὶ ἦρε, χαοίὶ οὐδὲ: Ἰρςῖξ, Οἱ]. 

τὸᾶτο] αὶ 44) 74. τού, 120, 134. ὃ πτεεποίηκας" ζῃ 7 πεποίηκας και 

ζη 71. πεποίηκα] ἐποιησας τῶ1. (246. ἴῃ ταᾶγρ. αἱ ἰη ΕΔ.) ᾿ ζῇ 

Κύριος} α 247. ὅτι νἱοὶ ϑανατώσεως ] οτι υἱοι ϑανατε το, 82, 93, 

τοϑ, 247. Οὐρὶ. Ὑπεούοτεῖ. ἱ. εἰς, ϑίαν. Μοίᾳ. νἱοὶ ϑανκτώσ. 

ἥ 



πον. τ -ατα--- α΄. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α. 
ἘΈὉ. ΧΧΥ͂Σ, 

βίου ὑμῶν τὸν χριξὸν Κυρίδ' χαὶ νῦν ἴδε "δὴ τὸ το τῷ βασιλέως, χαὶ ὁ φακχὸς τοῦ ὕδατος, τῇ 

ἐς τὰ πρὸς κεφαλῆς. αὐτᾶν Καὶ ἐπέγνω Σαοὺλ τὴν φωγὴν. Δαυὶδ, χαὶ εἶπεν, ἫἩ φωγῆή σὲ αὕτη, 

τέκνον. Δαυίδ» χαὶ εἶπε Δαυὶὰ, Δϑλός σ8 κύριε βασιλεῦ. Καὶ εἶπεν, Ἴνγατί τᾶτο χκαταδιώχει ὁ 83 

ἁύριος. ὀπίσω τᾷ δέλε. αὐτϑ; ὅτι τί ἡμάρτηκα; χαὶ τί εὐρέϑη ἐ ἐν ἐμοὶ ἀβίκημᾳ, Καὶ γῦν ἀχεσά- 

τῶ ὃ χύριός μου ὃ βασιλεὺς τὸ ῥῆμα. τῷ δόλε αὖτ᾽ εἰ ὁ Θεὸς ἐπισείει σε- ἐπ᾿ ἐμὲ, ὀσφραγϑείη 
ϑυσίᾳ σου" χαὶ εἰ υἱοὶ ἀναρώπων, ἐπικατάρατρι ὅτοι ἐνώπιον Κυρίου, ὅτι ἐξέξαλόν με σήμερον 
εὴ ἐηρίχϑαι ἐ ἐγ χληρονομίᾳ, Κυρίου, λέγοντες, Πορεύξ, δόλευς θεοῖς ἑ ἑτέροις. Καὶ γῦν μὴ αε- 

ὅοι Τὸ. αἷμά μοῳ, ἐπὶ τὴν γῆν ἐξεναντίας προσώπου Κυρίου, ὅτι ἐξελήλυσεν ὁ ὁ βασιλεὺς ᾿ Ἰσραὴλ 
ζητεῖν Ψυχήν μου, χαϑὼς χαταδιώχει ὁ γυχτιχόραξ ἐ ἐγ τοῖς ὄρεσι. Καὶ εἶπε Σαδλ, Ἡμαάρτηχα' 

ἐπίςρεφε τέχνον Δαυὶδ, ὅτι οὐ χακοποιήσῳ σε, ἄγ᾽ ὧν ἔντιμος ἱψυχή μου ἐν ἐφϑαλμοῖς σε, χαὶ 
δ 

ὑμεῖς] Κι πιογεβοαιίοπὶς τος οδὲς Ταιςὶξ, (αἱ. υἱοὶ ϑανάτε ἐσὲ ὑμεῖς 
Ἀπῃ. 1. πῃ. Εά. υἱοὶ ἐξὲ ϑανάτε ὑμεῖς Οεογρ. ἧς, πιῇ σαντες 

ὑμεῖς, δίαν. Οἷἶτορ. ΜΙΪὶ πιογεῖν οδὲς τος αὶ. οἱ φυλάσσοντες) οἱ 
μὴ φυλασσαΐες᾿ ιν 82, 93, 108, 545. Οοπιρί. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ, φαὶ 
ΜΟΉ εἰρβοαινβ: Γαιοῖξ, Οἱ]. ψυϊς. οἱ φυλάσσετε Ατπι. 1. πη. Ἐά: 
οὐ φυλάσσοντες Οογρ. δῖδν. τὸν βασιλέα), 134.4.ῖἊὉ τὸν βασι- 
λία τὸν κύριον ὑμῶν] τον κυριον ὑμῶν τὸν βιιδιλεῖ 10. 93. 108. (ομπιρὶ, 
Τμεοβοεῖ. ]. εἶς, Αἰτη. 1. Ἀπ. Ἐά. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. τον χριον 
ἥμων τον βασιλεα 44. αδοπιΐηιιπι γέρέσι νογηπι Τοῖς, αἱ]... τὸν κύ- 

ριον ὑμῶν] ἡ τὸν ἽΠ, ττρν 242, 245. τον χύυριον Ἡμῶν τοό.. κυριον πμῶν 
Σ ξ8. κ τὸν κυριον 246. καὶ νῦν ἴδε-- βασιλέως} καὶ νὺν ἰδὲ τὸ Ὁ δόρυ 

15 βασιλέως Ατηι. τ. Απῃ. Ἐ4, καὶ νῦν ἴδε δὴ τοῦ ἐςὶ δόρυ τοῦ ὑ βασι- 
λέως ϑίαν. Οἷἶτορ. παπε ἐγρὸ υἱάε κί Δὲ ἠαβα τερὶς Ψυὶρ. καὶ νῦν 
ἴδε δὴ] χᾷι νυν ἰδὲ πα εξ 19, 82, 93, 1ο8. Οοπιρί- Οεογρ. δῖαν. Μοίῃ, 
λ δὴ 44. 247. νῦν ἴδε γὺν (ὦ) 134. καὶ νῦν ἴδε δὴ ὅζς. δὰ Άη. 
ΘοΠΊ. 11 εἰ πμης οἶδε μδὶ ο ἰαπεεᾷ ἐβία εἰ ἐρηιεῖς σφε, φμίξ ἐγαὶ σα ςαρωὲ 
ἐμ. Τυ οἱ, Οἱ. καὶ ὃ φακὸς--- κεφαλῆς αὐτε] εἰ μὀΐ Αὲ καὶ ἔγρέως 

φμα, 4μὶ ἐγαΐ Υ7] «ῥα ΤΩΣ νυ ρ. τα 5 ἐξ] κα μῆς 199 82, 93». 1οβ, 

Ὁ οπιρὶ. Οθοτς. 'δίαν. Μοίᾳ. σε εἰσι 11ρ.. τὸ ἐρι τὼ πρὸς κε: 
λῆς αὐτα] ὃ ὃς ἣν ἐν  εροσχεφαλῇ αὐτῷ τὲ ἐγί δίαν. Οἰἴτρρ. τῶ ὲ πρὸς 
κεραλῇς αὐτε] τὰ τροσχεφαλῆς (4) αὐτὰ 19." ἃ πρὸς κροτάφων αὖ- 
τὰ ἔμενον (ἦσαν) Αγτα.. ΙΝ Ατἴπι. Εἀά. ὃς ἣν πρὸς κεφαλῆς. αὐτῷ Οεογᾷ. 

ἃ ἧσαν πρὸς χεφαλῆς αὐτῷ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. “ 

ΧΥΊΠΙ. Καὶ ἐπέγνω] και ἐπέγνωσε 246. καὶ εγνὼ 247. Ατη)..1. 
Ἄπι. Ἑὰ. , καὶ Οεοῖρ. τὴν φωνὴν Δαυὶδ] την φωνὴν τοῦ ᾿Δαυιδ 
ΧΙ, 30,1 48, 345. τὴν του Δανιδ φωνὴν 546. Ἡ φωνή σου αὕτη] 
αὕτη ἡ φωνή σε ἑςὶ Απῃ. Ι: Αττη. Εα. σϑ ἐπὴν ἡ φωνὴ αὕτη Θεοῖς. 

ϑίαν. Μοΐ. Ὁ ἅπε αὕτη, οδἷαν. Οἶτος. πηρηφιία νος ἦκξε κω: 
γψυϊς. αὕτη, τέκνον Δαυιδ] τεχνον αὐτὴ Δανειδ 11. τέκνον 
Δαυίδ] τέκνον μου Δαυΐίδ' Απη.. Χ. Αγ. Εμ. ΜΙ πὶ Ῥαυϊά Ψυὶρ, 
καὶ εἶπε. Δαυὶδ] α Δαυιδ 246. Δϑλός σ] ὅδκλος σὸς 121, 24ς. 
ναι κύριε, μου, δαλε σ σε 246. Δδλός σα κύριε βασιλεῦ] φωνη μξ χυ- 
ρθε μὲ ὅλος σος χυριε βασιλευ 19, 82, 1ο8. (οΠΊΡ]. ἔς, πἰῆ δελος σϑν 
56, 93: ῇς, πἰἢ κύριέ μου βασιλεῦ, "ΓΗροάοτει. 1. οἶς. δαλός σου εἰμὶ 
κύριέ με βασιλεῦ Ατπη. 1. ΑΥπΊ. Βα. Ρτωτηΐτι, ἐγὼ Οεοτρ. 8ίαν. ἤοχ 
γμεα, αἰοηνίπα πεὶ γε Δ αρ. κύριε βασιλεῦ] χυριε μὲ βασιλευ 1, 
119, 123, 236. (αἱ. Νίο. χυριε με βασιλεὺς 74. 
᾿ΧΨΠΙ. Καὶ εἶπεν] χαι εἰπε Δαυιδ το, 82, 93. 198, 110.) 545, 
ΑΙεχ. Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. κα 4, 92, 144). 344. (αι. ΝΙς. λ είπεν 
247. εἰ, ααὔϊοῖα Ῥαυϊά Τιυοῖξ (Αἱ. καὶ “πάλιν εἶπε Δαυὶδ ϑίαν; 
Οἷἶτοσ. Ἱνατί τοῦτο] ἵνα τί τ 19.: ατετοϑ42. Ἱνατί τοῦτο-- 
δάλε αὐτε] σι Ὁ} ἤος 75 ὑγεγαῖιαγ ἀυγεϊπὰς ἩΙΦΗ: ΤΟΙῸ ΠῚ τμπὶ (άπ ἢ 
Τὰς! Οδί. ἱνατί τοῦτό ἔρι χύριέ μου ὅτι ἐλϑὼν ὁ ὀπίσω, τῷ δέλκ σα 
χη. τ. Αγπ). Εά. ἱνατί διώκεις τὸν διλόν σου κύριε βασιλῷ Οεοζᾷ. 

δίδυ. φάη αὖ εαμίαπι “ἰοπείπης παφπς βεγεφω εν ψέγυμπι μασι  ]ρ. 
φμαη οὐ αι απ μα αἰογεένιις πμέεις φαῦὶ! πεέεσι ψενυὶ {μὶ ΒΙΌΪ, Βοβεπι, 
Μεϊδητηςῇ. καϊαδιώχει]) καϊαϑδιωκεις 82. (134. οοττ.) κατα- 
διώκει ὁ κύριος] ο χυριος μου καϊαδιωκει 247. ἄς, ἤπςε μδ, ΑΙεχ. ἢ 
κύριος] 9 χυριος μα ο βασιλεὺς τό, 82, 93, τοϑ. Ὑπιροσορεῖ. Ἰ. οἴ. ἥς, 
ἢπεο, 246. ὁ κύριός μὲ Ὁοπηρί. ΑἸά.. ὀπίσω τὰ δάλε] α του τς, 
δέλε αὐτξ) δόλε αὐτῷ (ῆς ἴπ φοηι. {ε4.) Αἰεχ. ὅτι τί ἡμάρτηκα) 
ατι ΧΙ, 4, τ. 236. Αγηῖ. 1. αἰΐψας. Αστη. ἙᾺ. τι ἡμᾶρτον 85, 
93» 108. Οοπρὶ. “Βεοάοτεῖ. ἱ. εἶϊ. α ὅτι 24ς. Οὐάρκ ὉΠῈ5 δεγρὶ, 
βαθεῖ τὶ ἴῃ ομαγαξὶ τηΐποσε ΑἸοχ. ὅτι ἐν τίν ἡμάρτηκά σοι: Οεογς., 
ὅτι ἐν τίνι σοι ἡμάρτηκα; ϑ,αν. Οἰἶτορ. ὅτι τί (σοι) ἡὶ ἡμάρτηκα; 8ϊΑν. 
Μοΐί. ὅτι τί ( ἡμάρτηκα--δέλε αὐτῷ ἴῃ ςοτι. ἴδ4.7 αὶ οὑπὶ ἱπτεττηεά, 
247. καὶ τί ὅς. δὰ ἢπ. οοπ1.] καὶ τις ἐν ἐμοι κακία ευρεϑὴ το. ἔς, 
οὐπὶ ἢ ρῖὸ καὶ, 82) 93» τοϑ. ΟΟΩΡΙ. Ὑπεοάοτεῖ. Ἰ, οἷ. καὶ τις ευρε-. 
Ν ΩΣ ἐν ἐμιοι αδικια, 44- εἰ φιεξ οὶ 4 νεὸ πιαϊ μία ἢ Ταὶς, Οἱὶ. καὶ τί 

εὐρέϑη] καὶ ὅτι εἰρέθη Αγτῖ, 1. αἰϊχυε. Ατπη. Ἑά. ἐν ἐμοὶ] ἐν οφθαλ- 

μοις μου 121. ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα] ἄδικημα ἐν ἡχὼ Θέεοτρ. δἰαν. 

Οἰῖγος. 
ΧΙΧ. Καὶ νῦν] α καὶ Οεογς. ἄκεφάτω] ΕΝ ΤΗ τό, 6 

71, 74, 82, 93, 1οό, τοβ, 119, 120, 121» 123) 1345 144) 1ς8, 236, 
243,).344, 34, 246. (οιρί. Αἰά. Αἰεκ.. (δι. Νῖς. ὙΜοοάογεῖ, ἱ. εἶς. 
ἡ κύριός μου] α βου δῖαν. Οῆτορ. ὃ βασιλεὺς τὸ βῆμα] α 44. ὃ 
βασιλεῦ ([ς) τὼ ῥήματα 242. τὸ ῥῆμα] τὰ ρημαῖα.71, 74,.82, 93, 
χοῦ, τοϑ, το, 120, 1342)1 ς8, 243. (οπ)ρὶ. ΑἸά. Τμοοάογεί. ἰος. εἶν, 
βίαν. τὸ ῥημα τὰ δάλις αὐτῷ] νεγόα (νοὶ ΤυοἱΓ. Οα]. εἰ ὁ. Θεὸς] εἰ εἰ 
δὲ κύριος Ομιγίοα. ἰχ. 132. δὲ Τονείηις Τλδμε μας Τὰς ὶξ, ΟἿΑ]. ἀκ ὃ Θεὸς 
Οεογρ. ἐπισεία!] ἐπισιές 29. ἐπισείες σε] αὶ σε 44. ἐπείσεισες 
((ς) ςό. ἔπεισέ σε (οπῃρ!. ἐπεμέίε 2ε Τιιοῖξ, Οα]. ἐπ᾽ ἐμὲ] εἰς ἐμὲ 
τςϑ. ΑἸεχ. ἐπ πεση δοίογομα 1 μςϊξ. Οἱ. ὀσφρανϑεῖίη) οσφρανϑὴ 
5 ς, 93. γινίσϑω εὖ εὖ ὀσφρανϑεῖσᾳ Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ.. ὀσφρανϑείη 
ϑυσία} εὐφρανϑειῇ ἢ ϑυσια 49.. οἶβα!, (περ βείαπι ϑγτ. Βατ-Ηεῦν. 
ὀσφρανϑείη ϑυσία σου] εἰ υἱδέηανᾳ ἐπεριοϊαι ραὶς Τλιοῖξ. (41. ϑυσίᾳ} 
ἢ ϑυσια 44) 56, 64, γ4, 82, 93ν τοῦ, 121, 134, 1445) 236, 245,. 244) 
Ἴ: 247. (ΟμΡΡΙ. ΑΙά. Οιμεγίρεξ. ΤΠςοάογει, ]. οἷϊ. Θέ ρτρ, δαν. Μοΐᾳ. 
υσίχ σΕ} ἡ ἡ ϑυσια 24ς. ϑυσίας σᾷ Οαῖ. Νῖς. καὶ εἰ υἱοὶ] ος. δὲ 
υιοι ΧΙ, 44, 51». τό, 64,71, 74, 88, 92, 93, τού, 1Ο8, 110, 120, 121 
153.) 134. 144, 2425 344. 246. Ὀοιμὶ. ΑΙά. (αῖ, Νίς. ὙΠεοέήογει, 1. 
οἰζ, ἐς δὲ οἱ νιοι 416. οἱ δὲ υἱοὶ 24ς. , καὶ εἰ υἱοὶ ἀνϑρώπων) ει δὲ 
ὑπὸ ανϑρωπὼν τξ8. φιοώ Νὰ ἀρνεήπασι [οἱ ε, (81... καὶ εἰουἱῶν ἀνν 
ϑρωπίνων Αγπι. 1. ΑἌσῃν. 4, εἰ δὲ ΕΙΣ αἰγδρὼῶν Οεοχς-..: ἀνϑρώς 
πων] -Ἐ τοι τἰρ. ἐπικάταρᾳτοι ὅτοι] α ὅτοι 247. Μαῦας ὅτοι ἰὼ 
τ βδγδέξ, τηΐμοσε ΑἸοχ. παίει Τμαοῖε, Ὅμι.. ἐπικατάρατοι γινέσϑω- 
σαν ὅτοι Ατηι. τ. Ατῃ, Εά. ἐπικατάρατος ἔξω ὅτος Θεοῖς. - ὅτι 
ἐξέδαλον---λέγοντες] κα 246. φαμοπίανι ἐὐεκεγειπὶ πς ἀοάϊο, ποῖ (οηι πια- 
ἥαι εὐὲ ἐπ Ἰοβαπιεμέηπε Τοπιϊμὶ, ἀϊεσαίες ς 1 ας, ΟΔΙ. ἱρηρίχϑαι] 
ἐξηρισθαι 11, 111, 247. τπριχϑνψαι 444. 74, τού, 120, 1345) 244. 
Οοπιρὶ. ἐν χληρονομίᾳ Κυρίου] α Κυριου 44. εν ΤῊ πληρονομερ, Κυ» 
ΡΙΞ 242. λέγοντες] λέγεσι Αττῃ. 1. Ατπι. Ἐά. καὶ ἔλεγον. Θεοῖσι 
Πορεύμ]} τουρεύου (ῃ.) 442. δάλευε] και θαλευε 82,93» 1ο8. ΤῊεο- 
ἀοτεῖ. 1. οἷ. δᾶλε τοῦ, 246. δ εοῖς ἑτέροις] ὙΕῈ πὐρῳ Αγ. σι 
Απη. Ἐᾳ. δίαν, ϑεοῖς ἄλλοις σεοτρ. 

ᾧπα244. ὅτι ἐξελήλυθεν] οτι ἐξηλϑὲεν 24ς.. ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] 
λα ἰσραηλ «46.. ζητεῖν) α 6. ξητεῖν δζο. δὰ ἤη. οοπ,.} σ΄ φωξ- 
τεπάάαηι απίγιαπε ππεασεν βομε ρεγεφμίμιν ποόξμα ἱπὶ σποπίς ϑγυ. Βατ- Ἠδθγ. 
ζητεῖν ψυχήν μο0]} ξητεῖν με δῖαν. Οἴἶζγορ. ψυχήν μΕ] ψυλλον ἕνα 
19, 82, 935 1ο8, (οπιρί. τὴν ψυχὴν μου 44, ὅ4. 71, 74, τοῦ, 119, 
120, 1219) 123) 134) 144) τς8, 236, 242, 247. ΑἸά. ΑΙοεχ. (Αι. Νῖς, 

2 ίφεπε παρε ας, (α]ϊ. καϑὼς καϊαδιώκει] χαϑως διωχει 241. 
ὡς καϊαδιωκει 247. καϑὼς καγαδιώκει---ὄρεσι] καὶ διώκομαι ὡς; νυκ-: 
τικόραξ δι᾿ ὄρη δῖαν. Οἴτορ. ὁ ὁ νυκτικόραξ] αὉ 44.. νυχτικόραξ) 
βά(ογ. πηᾶγρ. τρερδιξ 92, 1το8, ἐν τοῖς ὄρεσ!] δι᾿ ὄρη Ορογρ. 

ΧΧΙ. Ἡμάρτηκα] ἥμαρτον 82, 93. Οὐπιρί. ἥμαρτον τέκνου 
Δαυΐδ Αἴμδῃ. 1. 9Β.. ἐπίρρεφε] ἐπιζρεψον 44,236. επιρρεψαι τα 3. 
(αε, Νῖο. εοπυενίς Ἰλιοὶξ, Οα]. γουεγίεγε αὶ. τέκνον Δαυὶδ] 

τέκνον με Δαυὶδ Αττα. 1. πη. Ἐά. Ζ]ὲ πιὲ Ῥαυίϊά γυΙς. ὅτι οὐ} 

οτι οὐ μὴ 244ς. ὅτι ἅτι Ατιη. τ. Ατα). Εά. ὅτι ἐπ᾽ ἔτι οὐ Οεογς. 
ὅτι ἔπειτα καὶ ϑίλν. κακχοποιήσω σε} -ἰ ετι ζ2, 82, 92, 93, 108, 123, 

536, 247. Οομηρί. Αἴεχ. (δι. ΝΊο. “παϊίρπαδον ἐπὶ 16 ζαπε Τὰς, ΟΑ]. 
ποιήσω σοι κακὸν Απῃ. 1. Αγηλ. Εά. . ὕοογε. δίαν. Μοίᾳ. τοοιήσω σοι 
ἔτι κακὸν δῖαν. Οἷἶτορ. ἀἶνϑ᾽ ὧν ἔντιμος ὅζο. δὰ Βα. οοαι.} ἑάεο, φωο- 
πἶατα απία ((ἀρρὶ. πιεα)ὴ σείρρίᾳ οἱ ἀπὶε οονῖρς ἡμος ἐπ ἄΐεαι ἀκπε, ἐπ ὌςΡῸ  ς τὰ 

1᾽: 

18, 

10. 

20. 

21. 

᾿ς ΧΧ, μὴ πέσοι] μη τεσῃ 44, τρό. αμη93.. ἐπὶ τὴν γῆν] 
Δ. 93: ἐξεναντίας προσώπῳ Κυρίᾳ} α Ὡροσωπου 29. ἀπε ρομίρεσς 
ἑωπ; ορεἰπὶ Τριοῖξ, (αὶ. προφώπα] πρὸ προσωπὲ ςς, 121. εκ προσ- 



ῃ 

-- τα Ἰν 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
κΕΦ. ΧΧΎῚ. 

4. ἐν τῇ σἥμερον μεματαίωμαι χαὶ ἠγνόηχα πολλὰ σφύδρα. Καὶ ἀπεχρίϑη Δαυὶδ; καὶ εἶπεν, δὲ 
τὸ δόρυ τ βασιλέως" διελϑέτω εἷς τῶν παιδαρίων καὶ λαξέτω αὐτό. Καὶ Κύριος ἐπιςρέψει 
ἑχάςῳ χατὰ τᾶς δικαιοσύνας αὐτῷ χαὶ τὴν ποίςιν αὐτῇ" ὡς πΠαρέδωχέ σε Κύριος σήμερον εἰς χεῖ- 
ράς μου, χαὶ οὐχ ἡϑέλησα ἐπενεγχεῖν χεῖρά" με ἐπὶ χρίςὸν Κυρίου: Καὶ ἰδὲ χαϑὼς ἐμεγαλύνθη 
ἡ Ψυχή σου σήμερον ἐν ταύτῃ ἐν ὀφθαλμοῖς μου, ὅτως μεγαλυνθείη ἡ Ψυχή μου ἐνώπιον Κυ- 
ρία, καὶ σχεπάσαι με," χαὶ ἐξελεῖταί με ἐχ ττἄάσης θλίψεως. Καὶ εἶπε Σαδλ πρὸς Δαυὶδ, Εὐ- 
λογημένος σὺ τέχνον' χαὶ “ποιῶν ποιήσεις, χαὶ δυνάμενος δυνήση" χαὶ ἀπῆλθε Δαυὶδ εἰς τὴν ὁδὸν 

23. 

24. 

25. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΥΠΙ. 

Ι. 

2- 

9. ν᾿» ΄ Ν 2. : ΄ 9 ἢ 

αὐτ, χαὶ Σαδλ ἀπέςρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτ, 

ε κ᾿ "ς 3 ,»Ὃ 393 ν» ᾽ὔ ρ᾿ ΄ 3 ς΄ ρ φῷ ΄ ΚΑΙ τὰ Δαυὶδ ἐν τ καρδίᾳ αὐτὸ, λέγων, ΝΝὺν πτροςεϑήσομαι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰς χειρας Σαδλ" 
χαὶ οὐχ ἐςιὶ μοι ἀγαθὸν ἐὰν μὴ σωϑῶ εἰς γῆν ἀλλοφύλων, χαὶ ἀνῇ ἀπ᾽ ἐμᾷ Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν με 

“4 φΦ ΓᾺ Ν Ν , 2 2. »" 3 Ν ε ΄ εἰς σὰν ὁριον Ἰσραὴλ, χαὶ σωθήσομαι ἐχ χειρὸς αὐτδ. Καὶ ἀγέςη Δαυὶδ χαὶ οἱ ἑξαχόσιοι ἄγ- 
ι 

φιο βυΐιις ξαδας δέπ, εἰ ἱρπογαυὶ πιμῖμα νεϊσηιοπίεν, Ἰιαςὶξ, Οα. ἀνθ᾽ 

ὧν ἔντιμος ψυχή μου] ὅτι ἕντιμός ἐςιν ἡ ψυχή με Θεοῖς. ὅτι ἕτοιμός 
ἐρι ψυχή μου 81λν. Οἶτοσ. ὅτι ἔντιμος ψυχή μου 8ϊᾶν, Μοίᾳ. ἐο 
φιοα ῥγειίοία μονὴ ἀπίσια πιεα Ν αἱρ. ἔντιμος] ἔντιμος γεγέννηται 

(Πς) τοϑ. εντοιμὸς 247. ἕντιμός ἐςι Αγαγ. τ. Αγπι. Βά. ἔντιμος 
---ὀφθαλμοῖς σου] ἔντιμος γεγένηται ἡ Ψυχὴ μον εν οφϑαλμοις σξ τ, 
ςῦ, 93. 246. (ὐοπιρὶ. ἔς, πἰἢ εἐτοιμος, 82. ἔς, ΠΙΠ γέγονεν, 24ςξ. 

Ψυχή μου] ἡ ψυχη μου 64. 123, 236, 244. Αἰά. (1. ΝΊς. ἡ Ψυχη 
σου 247. ἐν ὀφϑαλμοῖς σε} πρὸ ὀφθαλμῶν σου Ἄτιη. 1. Ατσηι. Βα. 

Οεοτρ. ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐν ὀφθαλμοῖς σᾷ, καὶ ἐν τῇ σήμερο»] πρὸ ὀφ- 

ϑαλμῶν σου ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ ϑῖαν. ΜΙοίᾳ. ἐπ οοκίϊς ἐμὶν ἠράϊε Ν αἱ. 
καὶ ἐν τῇ σήμερον) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταυτῃ ΧΙ, 19, τό, 715) 74» 82,03, τοῦ, 
ΣΟ, 1347 1ς8, 242, 243. 24ς. (ΟΙΡὶ. εν τῇ σημερον ταυτὴ 41. εν 

τῇ σήμερον ἡμερῷ ς2γ 64.592, 144,)236 Αἰά. (αι. Ν)ς. εν ταυτῇ ἡμε- 

ρὰ ταὐυτῇ 120. ἐν Τῇ Ἡμέρο ταὐυτῇ σήμερον 247. κα καὶ Αἰεχ. χαὶ 
ἐν τῇ σήμερον ὅς. δὰ δη. οοπι.)] καὶ ἐγὼ ἐν τῇ ταύτη ἡμέρᾳ καιρξ μω- 

εξ καὶ ἡγνόηκα σφόδρα. Ασιυ. τ. Ατηι, Εά. ἐν τῇ ἡμέρῳ ταύτῃ κεχριμ- 
μένος (Πς) ἣν καὶ ἠγνόηκα ππολλῶ σφόδρα. δἷαν. Οἴἶτορ. σήμερον) 

ἡμερῶ ταυτὴ 29, ςς71190, 246. 

τοό. μώρως ἔπραξα δ5ϊ[αν. Μοίᾳ. καὶ ἠγνόηκα] καὶ ἡγνοημαι 93. 
και πγνοησα 247. Αἰεχ. καὶ ἡμάρτηκα 85ν. Μοί. πολλὰ σφύ- 
δρα], πολλὰ ς2, 144, 236. (81. Νίς. τοολὺ σφόδρα 8].ν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙῚ. Καὶ ἀπεκρίϑη) α καὶ Απη. 1. Δ. Ἐὰ. καὶ εἶπεν] 
ἐΐεοας Τλιςὶξ, Τα]. διελϑέτω) διελϑατω ΄21. διελϑέτω εἷς] διελ- 
ϑέτω δὴ ἕν τ95 τοϑ. ΟοΙΡ]. ἔς, ργαπο καὶ, 247)... διελθέτω ἐν 29, 

44. ξ 5» κό, ὅ4, 745 82, 92,93, τού, 120. 1235) 134.) 144.) 5236, 242, 
243, 244. 246. ΑἸά. (Αι. Νίς. εἷς τῶν παιδαρίων] ἐν τω τραιδαριω 
ξ5. παιδάριον ἕν Οεογρ. 53Δν. τῶν παιδαρίων] ἐκ τῶν παιδαρίων 
Αττη. τ. ἄπ. Ἑά. αὐτό] τὸ δόρυ δίαν. Οἰττορ. 

ΧΧΠΙ. ἐπιςρέψει} ἐπιρρέψαι (αι. Νίο. γοβῖκαι 1,αςϊξ, Ομ], 
ἐπιςρεέψη 81αν. Μοΐᾳ. ἑκαάςῳ] κπίομίφως Τιαςϊξ, Οα]. κατὰ τὰς 
δικαιοσύνα 7 α κατὰ 11, 29, ς2,) 64, 715 82, 922) 93» 108, 1109) 121 

144) 1ς8, «36, 242) 2437} 247. Οοτηρί. Αἰεχ. στ. Νίο. κατὰ τὴν 

δικαιοσύνην ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. κατὰ τὰς ϑδικαιοσ. καὶ τὴν τοίςιν αὐτῷ] 
7υβιμας εὐ βάενι μμαπε Ταιοὶϊξ. (αἱ. καὶ τὴν τίςιν αὐτῷ] αἴ2ι. 

καὶ κατὰ τὴν πίριν αὐτῷ͵ Οεογρ. δῖλν, Μοίᾳ. ἤἢς, ἥπε αὐτῇ, Ατηι. σ. 
Ἄση!. Ἑά. ὡς τπαρέδωκε---χεῖράς μον] βεμε ἐν αοἰϊ αι τς ἀοαϊΐδ ἰὰ πια- 
πίδως πιεὶς Ταιςῖξ, (4]. ὡς σὲ τταρέδωκεν ὁ Κύριος σήμερον εἰς τὰς χεῖ- 
ράς μα Θεογῃ. Κύριος σήμερον] ΤΊ. 121. κ σήμερον 44ς. ΠΑΡεῖ 
σήμερον ἴῃ οπαγαές. τηΐποτε Αἰεχ. σήμερον εἰς χεῖράς μ8} εἰς χεί- 

ρας μὲ σήμερον 442 64, 144γ236. (αἴ. Νίς. εἰς χεῖρας μου] εἰς τας 
χείρας μου ΧΙ, ςς, .(6. χεῖρά με} χείρας με τιρ. 
ΟΧΧΙΝ. Καὶ ἰδὲ] καὶ νυν ιδξ το. καὶ νυν 82, 93. (τοϑ. υἱ νἱάε- 

ἴυγ.)} κακαὶ 119. ἔσο [μιοἱξ. 4]. α ἰδὲ Ασην. τ. Ἄγ. ΕἘά. καϑὼς 

ἐμεγαλύνθη] βεμ ἐχαίιαυὶ (6 Τλιςϊξ. (4]. ἡ ψυχή σε) ἥ ψυχὴ με 

436.5Ἡ. ἡ ψυχή σε--ὀφϑθαλμοῖς μ8] ἐν τὴ ἡμέρα ταυτὴ ἡ ψνχὴ σὲ εν 
οφϑαλμοις μου 19, 82, 93, 108. (τρί. εν τῇ ἡμερῷ ταυτῇ ἡ ψυχη 
μα ἐν οφϑαλμοις Κυρις τό, 246. σήμερον ἐν ταύτῃ] ἐπ αἰΐενα ἁμης 
1ιυοὶξ, Οαἱ. ἐνταῦϑα σήμερον Αττῃ. 1. Ατπη. ΕΔ. ἐν ταύτῃ] α 43, 
1:8. Θεοῖς. ἐν ὀφϑαλμοῖς μ8} ἐν οφϑάλμοις σε 29, 24ς. ἀπίξ 
οὐπέος πιεὸς Ἰωιοἰξ, ΟἹ, τορὸ ὀφθαλμῶν με (ἔς Πεαιιεηῖεγ) Ατπ). 1. 
Ασ. Βά. ὅτως μεγαλυνϑείη--- ἐνώπιον Κυρία] α σὰπὶ ἰηιειτηοά. ςό, 
446. Με ἤρηϊβεείεν απίπια πιέα ἐπ εοη ῥεξκ Τοπεκὶ Τλιοϊξ. (41. ομε- 

γαλυνθϑείη] μεγαλυνθὴ 93, 24ς. λογισθείη τηᾶγρ. το8. ἤ Ψυχή 
Μ5] μα 82. ἡ ψνχή σα (ἰοξιϊο ἔοττς Δηυίατϑ) Απη. 1. ἐνώπιον 

γοκ, 1]. 

μεματαίωμαι) μὴ ματαίωμαι ((ο) 

Κυρίε} ἐνάντιον Κυριξ 19, 83,93, 243. Οοπιρί. καὶ σκεπάσαι] και 
ἐκσπᾶσαι 19. 82, 93, τοϑ. ΟοηρΙ. καὶ σκεπάσε ᾿ιο6. χαι σκεπάσει 
247. καὶ ἐχσπᾶσοι ΑΙεχ. εἰ αὐνίρίαι Τιὰς!, ΟΔὶ. 

Ἕ Κύριος ς2. καὶ ἐξελεῖται] καὶ εξελειτο τ9, 244. καὶ ἐξελοιτο 
29, 64: 715) 74. 82, 929 93. 1ού, τοϑ, 120, 13...144, 1ς8, 236, 2..2. 

24,3. Οοηρὶ. ΑΙά. ΑἸοχ. (αι. Νίο. καὶ ἐξελεῖ 247. ἐξελεῖταί με} 

ἐξελοιτο μοι ςς. ἐξελεῖταί μὲ ἐκ τάσης ϑλίψεως] ἐξελεῖται ἐπ᾽ 
ἐμᾷ πᾶσαν ϑλίψιν Οδοτρ. ἐκ Τάσης ϑλίψεως] α ἐκ 1ς8, ἐκ ον 
πίων ἐγ ῤιαμοπίδας Τμχοϊξ. (α]. 

ΧΧΝ. πρὸς Δανὶδ] α 44. Εὐλογημένος] εὐυλογήμενον 11], 

Εὐλογημένος σὺ τέκνον] δεπεαϊξες ἐπ ΑΙ αὶ δαυϊα δυϊς. σὺ τέκ- 

γον} εἰ τέκνον 44. τοῦ, 246. ΑἸά. τ: Δυιδ 82, 93, τοϑ, 24). Οοπιρὶ. 

ΑΙεχ. εἶ συ τέκνον 242. εἰ σὺ τέκνον με Δαυὶδ Αγηι. τ. Ατηι. Εά, 
ποιήσεις] τοιηση τού, δυνήσῃ] δινησει τΖ1τ. καὶ ἀπῆλϑε] απ- 
ἡλϑε δὲ 236. (αἴ. Νίο. εἰς τὴν ὁδὸν] α εἰς 44) 123. εἰς τὸν τόπον 
121. αὐτὰ 12} αὐτῷ ΑΙά. (Αἴεχ. ἢς ἴῃ.) ἀπίφρεψεν) καὶ 44. 
ἐπέςρεψεν ςό, 64, 74. 82, 93ν τού, τοϑ, 120, 123») 134.» 144. 1ς8, 24,3, 
24ς. Οοιηρὶ. (ας. Νίς. ἀνεσρεψεν 119, 242. ἀἀπέρρεψεν εἰς τὸν 
τόπον] ἀνεξρεψε εἰς τὴν οὖρον Π. τὸν τόπον] τὸν οἶκον 121. ΤῊΡ 

οὗον 244. 

1 Καὶ εἶπε] εἰπὲ δὲ 44. καὶ Σαχδβλ εἰπε (Σαξλ ἀοῖσι. πὶ. τος.) 
242. αὐτῷ 1] αὐτῷ ΑἸεχ. λέγων]. 82.0Ὀ Νὺν τροςεϑήσομαι 
-Σαόλ 19] αἰϊφωαπάο ἱποίατα μπα δε ἰπ παπες δαμὶ νυϊς. προς" 

ϑήσομα!] ταραπεσεμαι πιᾶγρ. το8, εἰσπέσω Δπη. τ. Ατ. Εά, 8]αν. 
οὐκ ἔςι μοι] οὐκ ἐςα! μοι ςό, 123, 246. (πρὶ. Θεοῖς. ϑῖαν. οὐκ 

ἔσι μοι ἀγαϑὺν] κκ ἐξᾶι μοι εἰς αγαϑον τ9582,93.. ἀγαθὸν] ες. 
εἰς αγαϑον τιοΒ. ἐὰν μὴ σωϑθῶ] ἐὼν οὐκ ἀναςρέψω Ατη;. τ. Ατγηι. 
Ἐά. ἐῶν οὐ σωϑῶ ΟΘεοτρ. ἐὼν μὴ τοορευϑῶ 5[αν. Οἴἶτορ. σωϑω] 
διασωθω ΧΙ, 10, 29, 445 ξ 5, 64) 71, 74, 84, 93, τού, 1τοϑ, 119. 120, 
1237) 1345) 1449 1ς8, 216, 242, 24.3,244.,) 246. (τρί. ΑἸά. (δῖ. ΝΊο. 

εἰς γὴν ἀλλοφύλων] εἰς χείρας ἀλλοφυλων 82. εἰς γῆν ἀπεριτμήτων 

Ἀγγη. 1. Ασπ. Εά. -Ἑ καὶ ἐκεῖ ἐχφεύξω αὐτὸν δῖαν. Οἰΐτος. καὶ 
ἀνῇ} καὶ ἂν ἥ (ἄς) 93. καὶ ἐὰν ἢ 246. καὶ ἀνῇ ἀπ᾿ ἐμ8] καὶ ηλ- 

ϑὲν ΠῚ. καὶ ἀνῇ απ᾿ ἐμ--- Ἰσραὴλ] καὶ ἐὰν ἥ ϑητήσει με Σανὲλ 
ἕν σᾶσιν ὁρίοις Ἰσραὴλ Ατηϊ. τ᾿. Ασπὶ ΕἘὰά. ἐὰν ὠποςείλῃ Σαὲλ τῷ 

ζητεῖν με ἐν πᾶσιν ὄρεσιν Ἰσραὴλ δῖδν. Οἴἶτορ. καὶ ἀνῇ ἐπ᾽ ἐμοῦ 

Σαὲδλ] καὶ ἐὰν ἤ Σαοὺλ 11. ἀνῇ] ἀποσχηται τηᾶγρ. ιοϑ. ἀνεῖ 
242. οἰπ' ἐμ) λ 44. 121, 247. Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. επ᾿ ἐμὲ 2ᾳς. 
ἀπ᾽ ἐμ Σαοὺλ] Σαελ απ᾽ ἐμὲ 244. τῷ ζητεῖν) λ τς ς6. σεοζς. 

δῖαν. Μοίᾳ. καὶ σωθήσομαι ἐκ χειρὸς αὐτὰ} 44. σωθήσομαι 
ἐκ χειρῶν αὐτῷ Αγ. τ. Αγηι. Ἐά. - 

1. Καὶ ανέςη] καὶ ἀναςὰς δῖαν. Οἴτορ. Καὶ ἀνέρη--- ἄνδρες 

Καὶ ἀνίςη Δαυὶδ καὶ ἀπῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες Αγαι. τ. 

Αγηι. Εὰ. Εἰ Λυνεχὶ! αυίά, εἰ αὐϊε ἱρίξ, εἰ Μέχοοπεὶ οἷγὶ αρ. καὶ 

οἱ ἑξακόσιοι] ργαεταῖτι. καὶ διεδη αὐἶος το, ςό, 82, 93, τοβ. Οοπιρί. ΑἸεχ. 
και ἀνεξη αυτος, καὶ οἱ ἐξαχισχιλιοι 246.Ἡ. καὶ οἱ ἑξακόσιοι---αὐτῇ } 

αντος και οἱ ταιδὲς αὐτε 247. ἑἕξαχύσιοι] τετραχοσιοι (πιά. υξ 
ἘΔ.) 121. ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὖτ] τετρακόσιοι ἀνδρες μετ᾽ 

αὐτα 11. οἱ μετ᾽ αὐτῷ αοἱ 44, τοϑ, 121, τς 8. οἵ ἦσαν μετ᾽ αὐ- 
φῷ λ»γ Γ ᾿Ὶ 1 “ ΠῚ ᾽’ 

τὰ Οὐογς. καὶ ἐπορευϑη)} κα 11, τ21. πρὸς ᾿Αγχᾷς--καὶ ἀμφό- 

τεραι ἰῷ οοπι. (ε4.} Αγχες εἰς Γεἕ), αὐτος καὶ οι αἀνδρες αὖτ και 
Δαυιδ. καὶ ἀμφοτεραι 246. υἱὸν ᾿Αμμᾶχ, βασιλέα] , 6. ᾿Αμ- 
μᾶχ] Αμμααχ, ΧΙ, 29, 64,.1ο6, τ10, 120, 134) 144. 168, 236, 242, 
243. Αἰά, Ολι. Νίο. Αχιμαὰ 19. Αμααχ, 44 71. ἈΑχιμᾶαν 82, 

ςΚὶ 

“ 

σχεπάᾶσαι μὲ} : ὙΧΊ γὴιν 1 5 τς 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ -Α. 

ΚΕΦ. ΧΧνῃ, 
᾿ δρες οἱ μετ᾽ αὐτᾷ, χαὶ ἐπορεύϑη “πρὸς ᾿Αγχᾶς υἱὸν ᾿Αμμᾶχ βασιλέα ΤΕΝ. Καὶ ἐχάϑισε Δαυὶδ 3. 

μετὰ ᾿Αγχξς, αὐτὸς χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ ἕχαςος χαὶ ὁ οἶκος αὐτϑ, χαὶ Δαυὶδ καὶ ἀμφότεραι αἱ 

γυναῖχες αὐτῇ, ᾿Αχινάαμ ᾿Ιεζραηλίτις χαὶ ᾿Αξιγαία ἡ γυνὴ Νάξαλ τῇ Καρμηλίου. Καὶ ἀγήγ- 4. 

γέλη τῷ Σαδλ ὅτι πέφευγε Δαυὶδ εἰς Γὲθ, χαὶ οὐ προσέϑετο ἔτι ζητεῖν αὐτόν. Καὶ εἶπε ξ. 

Δαυὶδ πρὸς ̓ Αγχξς, Εἰ δὴ εὕρηκεν ὁ δδλός σα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σϑ, δότωσαν δή μοι. το ον ἐν 

μιᾷ τῶν πόλεων τῶν κατ᾽ ἀγρὸν, καὶ χαϑήσομαι ἐκεῖ" καὶ ἱνατί κάϑηται ᾿ δαλός σου ἐν τύλει 

βασιλευομένῃ μετὰ σᾶ ; Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη τὴν Σεχελάχ' διοὶ τᾶτο ἐγενήϑη 6. 

Σεχελὰκ τῷ βασιλεῖ τῆς ᾿Ιεδαίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν γ. 

ὧν ἐχάϑισε Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων, τέσσαρας μῆνας. Καὶ ἀνέδαινε Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄν-- 8, 

ὃρες αὐτῇ, χαὶ ἐπετίϑεντο ἐπὶ πτάγτα τὸν Γεσιρὶ χαὶ ἐπὶ τὸν ̓ Αμαληκίτην". καὶ ἰδὲ ἡ γῆ χατῳ-. 

τοϑ. Αχειμααν 93. Αμμᾶκ 151. Μωχξ 247. Αἰεχ. Αὐῃ]. 1. Αὕτη. 

ἙἘά. Μαὼχ, Οοπιρί. ᾿Δμᾶχ, Θεογᾳ. δῖαν. Οἷἶτοσ.ς βασιλέα ΓΙ] 

βασιλεα αγὶϑ' (ῆς) 8. ΓΘ] εἰς ΓΘ ς6. Γέπ Οεογρ. 

᾿ς ΤΙ, Καὶ ἐχάϑισε] καὶ ἐκαϑητο 123. καὶ ἐκαϑῆσε 243, 24ς. 

καὶ ἔμεινε Οεοτρ. δ84αν. Καὶ ἐκάϑισε--Αγχῆς} α οὐπὶ ἱπτεγπιεά. 

ς6. ἐχκάϑισε Δαυϊδὲδ. Δαυιδ 44. δῖαν. Οἰδπορς. Δαυὶδ μετὰ 

᾿Αγχοῦς} ἐκεῖ 71. μετὰ ᾿Αγχοῦς} -᾿ εἰς ΓΕΘ ΧΙ, 29, ς2,) ςξ» 

ὅ4, 74) τοῦ, τῷ» 1239 134» 144, 236, 345, 244, 24ς. ΑΙά. (ΐ. 
ΝΊς. προς κχᾶς βασιλεα εν ΓΕΘ 19» 82,93» 108. ἔς, πἰῇ ᾿Ακχ!φ 

Οοπιρὶ. - ἐν ΓΕΘ 44. 247. Αἰεχ. Ασῃι. 1. Αγηγ. Ἐά. προς Αγχες 

βασιλεα Γι3 τς8. παρ᾽ αὐτῷ 814ν. Οἴτορ. παρὰ ᾿Αγχξς κᾶν. 
Μοίᾳ. αὐτὸς} α 44, 24ξς. 

82, 93. Οοπρὶ. -Ἐ οἱ μετ᾽ αὐτῇ 123. Οαἴ. Νίς. - πάντες Οεοῖς. 
ϑίαν. Μοίᾳ. -Ἐ μετ᾽ αὐτοῦ ϑῖαν. Οἷτορ. ἕκαρος)  Οεογρ. ϑίαν. 
ἕκαςος---γυναῖκες αὐτοῦ] α οὐπὶ ἱπιεγπηεά. ς2, 236. ἕκαςος καὶ 

ὃ οἶκος αὐτοῦ] α ς6. καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ] α αὐτου ΧΙ. μετὰ 

τὸ οἴκου αὐτῷ Απη. τ. Αγηι Εά. καὶ Δαυὶδ] α δῖαν. Οἤτορ. 
καὶ Δαυὶδ---᾿Αχινάαμ ἸΙεζραηλίτις] καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῷ Αχίνοεμ, ἡ 

Ἰσραηλιτὴς 44. καὶ ἀμφότεραι] α και 71. καὶ ἀμφότ. αἱ γυν. 
αὐτοῦ] καὶ αἱ ἀμφότεραι γυναῖκες αὐτοῦ Ατηι. τ. Ατπι. Εά. ἦ᾽ΔΛχι- 
ὑάαμ)} Αχινοομ, ΧΙ, 29, (ς ς- οοττ. Αχινααξ 80 αἷ. πη.} 1 ς8, 243. ΑΧ!- 

ὑοεμι 74. τού, 120, 134. δῖαν. Οἷἶτορ. Αχεινααμ 93. Αγχίίνοομ, 

119. Αχινᾶαν 121. Αχινοουμ 245. Αχίναμ 246. ᾿Αχινόαμ 
Ασπι. 1. Αγ. Εά, ᾿Αχιμὲν Θεοῦ. ἸἹεξραηλίτις] καὶ Ἰσραηλει- 
τις ΤΠ. ἡ Ειφραηλεῆις 111. ἡ Ιξραηλιτὴς ΧΙ. ἡ Ἰσραηλιτις 20, 64, 
21) 74) 110.) 1215 134) 236) 242, 244. ΑΙά, ἡ Εζραελιτις ς6. ρῥγῶ- 

. τη. ἡ 93. 144. Αἴεχ. ἡ Ισραηλιτῆς τού, 120, τς8, 243, 24ξ. 

Ησραηλιτης (ἢς ροῆει) τοϑ. Ισραηλιτῆς 247. Ἰζραηλίτις Οοτρὶ. 

δῖαν. Οἶτορ. ἡ Ἰζραηλίτις (αἴ. Νίος. ᾿Αδιγαία] ᾿Αδιψεῖ Θεοτρ. 
ἡ γυνὴ] ἡ τ6. ἣ ἦν γυνὴ δ8ϊαν. Οἴτορ. τοῦ Καρμηλίου) , 44. 

τοῦ Καρμηλίτου τη). τ. Ἄτηι. Ἐά. 
ΠΠΙΝ, Καὶ ἀνηγγέλη] καὶ πη] λη το, 71γ 82, 93) τού, τοϑ, 110, 
134. 1ς8, 242) 243. (οπηρῖ. Αἰά. τῷ Σαοὺλ] τῷ Δαυιδ 19. εἰς 

ΓΘ] εἰς Γεπσὸν Οεοῦρ. καὶ οὐ προσέϑετο ἔτι] καὶ ἐκέτι προσέϑετο 

Ασα. 1. τ. Ἐὰ. -Ἐ Σαοὺλ Οεοτρ. δῖαν. Οἷἶγοσ. -Ἐ ἰάδπι ἱπῖογ 
ὑῃςο5 δἷλν. Μοίᾳφ.υ ζητεῖν αὐτόν] τὸν Δαυίδ δῖαν. Οἴτορ. 

ν.- Εἰ δὴ] α δὴ ΧΙ, 44... 246, 247. Ατιη. 1. Ατη, Ἐά, (δοῦν. ϑῖαν. 

εἰ δὴ ς6. επειδὴ 715 236. (αἴ. Νίο. ἐπὶ δὴ πιομά. ρῥγοὸ ἐπειδὴ 

92. εὕρηκε» ευρὲν 64, 715) 123, 536. ΑἸά, (αῖ. Νίς. ευρηκῶ 

24ζ, 247. ὁ δελός σου χάριν] χαριν ο δαλος σον ΧΙ, 29, ςξ» 
71) 93ν.108, 1ς8, 2439 24ς,) 246, 247. ΟΟπηρ. ἔν ὀφϑαλμοῖς σε] 
λα 236. δότωσαν δή μοι τόπον] δώσεις μοι τόπον ἕνα Αττῃ. τ. ἧς, 
ἤηε ἕνα, Ατπι. Ἐά, δός μοι τόπον ἕνα Οεογρ. δῖαν. Οἶτορ. ἔς, ἤπε 
ἵνα, 51αν. Μοίᾳ. μοι τόπον], τοπὸν «36, 242. (αἴ. Νῇο. κα μοι 
247. ἐν μιφντκατ᾽ ὠγρὸν}] ἐν μιᾷ τοόλεων ἐν τῷ ἀγρῷ Απη. 1. 
Απη. Εά, τῶν πολιχνίων ἃ ἐπὶ τῇ ἀγρ Οεοτς. τῶν πολιχνίων ἐν τῷ 
οὐγρῷ 8αν. Οἰἶτορ. ἐν μιᾷ ἔκ τῶν πόλεων αἵ ἐν τῷ ἀγρῷ δαν. Μοίᾳ. 
τῶν κατ᾽ ἀγρὸν} τὸν κατ᾽ αγρον ςς. τῶν καῖα αγρον 645 1445. 236. 
(ας. Νὶς. καϑήσομαι] καϑισον με 1Π1. καϊαξησομαι 44. καϑι- 
σομαι (ογηρ]. πόλει βασιλενομένῃ]} Τύ. Ατιη. 1. Αγπη. Ἑά., μετὼ 
σον} μετὰ σε τύ, 546. 

ΨΙ. Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ} - Δγχες 71. 242. ΑΙεχ. δῖαν. Μοίᾳ. 
Ἔ Λχχες 82,93, τοϑ. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν δ(ς. - Αχϑς 247. - ᾿Αχ- 
χὶς Οοπιρ!. -ΕἰΛνχὰς Ατπι. τ. Ασπὶ. Ἐά, καὶ ἔϑωκεν ᾿Αχὲς Οεοτρ. 
αὐτῷ ἄχς. τὰ ἢπ. οοπ|.} αὐτῷ τὴν Σιχελατ εως τῆς ἡμέρας ταντὴς 44. 
ἐν τῇ ἡμέροι] αν 74. Σεκελάκ 1] Σικελαγ (ἢς ἰηῆτα 29, 74) τοῦ, 
119, 134, 2425 243) 247. Αἰά. ΑΙεχ. Οεογρ. δῖαν. Οἴἶγορ.) 71. Σε- 
χελαγ (τ ᾽πὶ {ε4.} ς ς) 64. 92) 93, 18, 1239 144. Οοπιρί. (αἴ, ΝΊς. 

βίαν. Μοίη. Σικελα ςό, 2.6. Σιγελαγ 120, Σεκελᾶά (ἴς ἴῃ) 

. Ἀπ. 1. 

οἱ ἄνδρες αὐτε] οι ἀνδρες οἱ μετ᾽ αὐα 

121. Σικελαν (ῆς ροῆεα) 1.8. Σικελατ (ῆς ἱπῆ) 24ς. Σικελεακ 
Σικελὰκ (ἢς ἴητὰ} Αττη: ΕΔ... διαὶ τοῦτο] ργξπιῖτί. χαὶ 

121. διὰ τοῦτο ἐγενήθη Σεκελῶχ] α 2455) 246. Βαθεῖ ἰὴ ομδγαθ,, 
πιΐποσς ΑἸεχ. ἐγενήθη} ἐγένετο 82, 93, 1το8. ΟΟπηρὶ. Σεκε- 

λῶκ 29] ργαπηῖτ, ἡ 82, 93. Οοπιρί. Σικελῶκ Αὐτὴ. 1. Σεχελὰκ τῷ 
βασιλεῖ τῆς Ιαδαίας] τω βασιλεῖ τῆς Ιαδαιας Σικελαγ τού, 120, 134. 

ἢς, πἰᾶ Σεχελῶγ, ϑῖαν. Μοίᾳ. τῇ βασιλείᾳ τῆς Ιεϑαίας Σικελὰγ 
Οεογρ. δίαν. Οἰἶγοσ. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εὡς τῆς σήμερον ἡμε- 

ρᾶς 64, 92, 123, 144,.236. ΑἸά. (Αι. Νὶς. ἕως σήμερον Αχῃη. 1. Αγ. 
Ἑά. ἕως τῆς σημερίνης ἡμέρας Οεοζρ. ϑίαν. 

ΝΠ. Καὶ ἐγενήθη) καὶ ἐγένετο 10, 82, 937) 108. Οοπιρ. ὁ 
ἀριϑμὸς] ὁ 19. ὧν ἐκάϑισε] ἐς ἐκαϑισε 74. ἐν ἀγρῷ] ἐν ὅδῳ. 

1, τι. τῶν ἀλλοφύλων] -Ὁ πμεραι καὶ τηᾶγρ. 243. -᾿ ἡμέρας 
Αἰάχ. τέσσαρας] τέσσαρες 111. τέσσαρας μῆνας] μῆνες τεσσα- 
ρὲς 445 822) 93, τοϑ. (οπιρί. τεύσαρες μῆνες ξξ,) 71) 745) τού, 119, 

120, 121) 134) 242, 243. Ττ, τό, 546. ὡσει τεσσᾶρες μῆνες 247. 
ἡμέραι τεσσάρων μηνῶν Ατηι. τ. Ατη,. Εα, 

ΨΠ]Ι. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῇ καὶ ἄνδρες αὐτῷ οὗ μετ᾽ αὐτῇ ἦσαν 
Αττη. τ. καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῇ ἦσαν Απη. Ἐά. καὶ ἐπετί- 
ὅΈεντῸ} καὶ ἐπετισετο 44. καὶ ἐπετίϑεντο---᾿Αμαληκίτην] εἰ ἀρέ- 
απ ργασάας ἀε Οεὔωνὶ, εἰ (ε Οεγαῖ, εἰ ἀκ Ασιαϊεεϊεῖς γυϊρ. ἐπὶ 

τοάντα--᾿Αμαληκίτην] ἐπὶ παντὰ τον εἐγγιζοντα καὶ εζετεινον ἐπὶ, τὸν 
Γεσσεραιον καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκιτὴν 19. ἔπι πανία τὸν ἐγγιζοντα, 
καὶ ἐξέτεινεν ἐπὶ τὸν Γεδουσαιον, καὶ ἐπὶ τὸν Ϊεζραιϊον, καὶ ἐπὶ τὸν 
Αμαλικιτὴν ς6. ἐπι παῦῖα τον ἐγγιζοντα καὶ εξετεινον ἐπὶ τὸν Γεσου- 
ρθαιον και τὸν Ιεζραιον καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκειτὴν 82, 93. ἔς, πῇ Γεσ- 

σεραιονς εἴ Αμαληκίτὴν, το8. ἐπὶ τσαῦα τὸν ἐγγιζοντα καὶ εξαςινον 
(Πς) τον Γεσουραιον καὶ τὸν Ἐξαιραιον και ἐπὶ τον Αμαλικητην 1 ς8. 
ἐπι ταα τον ἐγγιζοντα, καὶ ἐξέτεινεν ἐπὶ τον Ιεξουσαιον, καὶ ἐπὶ τὸν 
Ιεζαιον, καὶ ἐπὶ τον Αλικητην 46. ἐπὶ τὸν Γεσσεραῖον καὶ τὸν Ἰεζ- 
ραῖον καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Αμαληκίτην Οοπηρ!. ἐπὶ πάντα τὸν Γεσερὶ, καὶ τὸν 
Γιζερὶ καὶ τὸν ᾿Αμαληχίτην Αττη. Εά. ἐπὶ πάντα τὸν Γεσὲρ καὶ τὸν 

᾿Αμαλὲκ Οεογσ. τὸν Γεσιρὶ] τον Τσεριμ τὸν Ζεγρι ς2. (εἴ. ΝΊς. 

τὸν Γεσσεριμι καὶ τὸν Ζεγρι 144. ἔς, ἤπε και, 236. τὸν Γεσσερει 

καὶ τὸν Γεσραιον 247. τὸν Γεσερὶ, καὶ τὸν Γεζραῖον ΑΙεχ. ΓΕεσιρὶ] 
Γεσιρι ΧΙ. Γεσειρι 29, 119. Γεσσερεμ 64. Γέσηρι 71. Γεσεριμν 

95. Γεέσσηρι τοό. Γετει 121. Γέσερι 123. Γεσιρει 242. Γεσσι- 
βειμ 244. Γεσσὲρ ΑἸά. Γεσσερὶ δίᾶν. Μοῖ. καὶ ἐπὶ τὸν] κα κᾶε 
ἐπὶ 144. κα ἐπι 247. Αιπῃη. 1. καὶ ἐπὶ τὸν -- [ελαμψὲρ] μαῦεῖ ΠῚ 

κι 92... ᾿Αμαληκίτην)] Αμαλακιτὴν Π1. καὶ ἰδὲ ἡ γη--καὶ ἕως} 
οτι καΐωκει ἡ γ᾽ ἀπὸ Γεσσονρ. χαι ὡς το. ἧς, πη κατῳκείϊο, 82, 93., 

ῇς, πἰῇ Γεσαρ, τοϑ. ὅτι κα]ωκεῖτο ἡ γὴ ἢ ἀπὸ Γεσσὲρ καὶ ἕως Οοτηρί. 

ἡ γῆ καΐωχειτο] καϊωκειτο ἡ γὴ τδι. Αἰεχ. Ατσπγ. 1. Ασπι. Ἐά. κατω- 
χεΐτω (Πς) καὶ γη 247. αὕτη ἡ γῆ κατωκεῖτο ϑίλν. Οἴἶτοσ. κατῳ- 
κεῖτο] ἐκατοικεῖτο (0) ς6. - τε πιᾶγρ. 244. κατῳκεῖτο---καὶ 

ἕως} καΐωχ. απο Τελαμψοὺρ καὶ ὡς 44. ἀπὸ ἀνηκόντων) ΧΙ, 
29, ς 5) ςό, 64, 71.) 745 (92. μαθεῖ 'ἱπ πιᾶγρ. ΤῈ δ.) τού, τ19, 120, 134, 

144, τς8, 244, 24.) 246. ΑΙά. απὸ ανικονων 216. ἀπὸ ἀνηκόντων 
-- τετειχισμένων} μαθοῖ ἱπῖεγ ὑποοθ Αἰεχ. ἀπὸ ἄνηκ. ἡ ἀπὸ Γε- 
λαμψ.] απο Τελαψοῦρ απο ανηχονΐων 242. απὸ Γελᾶμσξρ ἀπὸ ἀνη- 

κουΐων 247. Αγ. 1. Ἄτην. Ε4, ἡ ὠπὸ Γελαμσὲρ ἀπὸ ἀνηκόντων, ουπιὶ 
ὁ ἴῃ ομαγαᾶ,, ποΐπογεν Αἰεχ. ἀπὸ Λαμοσὲρ Θεοῖς. 8(αν. Οἰἶτορ. 
ἀπὸ Λαμσοὺρ δῖαν. Μοίᾳφ. ἡ ἀπὸ Γελαμψὲρ] απὸ Τελαμψερ ΧΙ, 
ξξς, 71, τοῦ, 120, 134» 144) 1.8, 24ς- απὸ Τελαψουρ 29. απὸ τε 
Γέεσδρ ςό,246. αἀποτε Λαμψοὺυρ ὅ4, τ19, 244. ΑἸά. ἀπὸ τε Λαμίαν 
γ4. κα 92,243. ἀπὸ Γελαψὲρ τ21. κα 123) 236. (αἵ. Νίο. τε- 

τειχισμένων} κα 29, 55» δύ, 64, 71, 74, (92. παθεῖ 'ἴπ πηᾶγρ. {Ὁ 5) 
τού, 119, 120, 1345) 144, 244) 225, 246. ΑἸΙά. Οεοτρ. δῖαν. καὶ 
ἕως} κα χαι ξό, 246. καὶ ἕως γῆ; ΑἰγύπἼε] καὶ εως τῆς Διγυπῆς 11, 

:. αι. 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Α, 
κΕΦ. ΧΧΎῚΙ. 

9. χεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ Γελαμψὲρ τετειχισμένων χαὶ ἕως γῆς Αἰγύπ]ου.. Καὶ ἔτυπ]ε τὴν 
γῆν» χαὶ οὐχ ἐζωογόνει. ἄνδοο, ἢ γυναῖκα" - χαὶ ἐλάμξανον ποίμνια χαὶ βεχόλια καὶ ὄνες χαὶ κα. 
μῆλες καὶ ἱματισμὸν, χαὶ ἀνέςρεψψαν χαὶ ἤρχοντο πρὸς ᾿Αγχᾶς. Καὶ εἶπεν ᾿Αγχᾶς πρὸς Δαυὶδ' 
Ἐπὶ τίνα ἐπέϑεσθε σήμερον ; χαὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ᾿Αγχξς, Κατὰ Νότον τῆς Ἰεδαίας χαὶ χατὰ 
Νότον Ἰεσμεγαὰ χαὶ χατὰ Νότον τῇ Κενεζί.. Καὶ ἄνδρα χαὶ γυναῖκα ἐχ ἐζωογόνησα τῇ εἰσαγα- 
γεῖν εἰς Τεῦ, λέγων, Μὴ ἀναγ[εΐλωσιν εἰς Τϑ᾽ χαϑ᾽ ἡμῶν, λέγοντες, Τάδε Δαυὶδ ποιεῖ- χαὶ 
τόδε τὸ δικαίωμα αὐτῷ “πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἐχάϑητο Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων.. Καὶ 
ἐπιςεύϑη Δαυὶδ ἐν τῷ ̓ Αγχᾶς σφόδρα, λέγων, Ἤσχυνται αἰσχυνόμενος ἐν τῷ λαῷ αὐτῷ. ἐν Ἰσ- 

10. 

11. 

12. 

Κεφ. 

ΧΧΥΤΠΙΙ. 

Ι 

ραὴλ, καὶ ἔςαι μοι δδλὸς εἰς τὸν αἰῶνα. 
᾿ς 

᾿ 

ΚΑῚ ἐγενήϑη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναιξ, χαὶ συνασϑροίζονται ἀλλόφυλοι ἐν ταῖς πσαρεμξολαῖς. αὐὖ- 
τῶν, ἐξελϑεῖν) πολεμεῖν μετα Ἰσραήλ" “χαὶ εἶπεν ᾿Αγχᾶὃς πρὸς Δαυὶδ, Γινώσχων γνώσῃ, ὅτι μετ᾽ 
3 Ῥ 2 ΄ ’ ,, . 

ἐμᾶ ἐξελεύσῃ εἰς πσόλεμον σὺ, καὶ οἱ ἄνδρες σᾷ.. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πορρὸς ᾿Αγχξς, Οὕτω γῦν γγώ-- 
σῃ ἃ ποιήσει ὁ δδλός σε" καὶ εἶπεν ᾿Αγχᾶς πρὸς Δαυὶδ, Οὕτως ἀρχισωματοφύλαχα ϑήσομαί σε 

ὅ4, 144) 242, 243, 244. καὶ ὡς γῆς Αἰγυπῖς 74. ἵως Αἰγύπ]ου 
Ἀπ. ᾿. Ασην. Εά, καὶ ἕως τῆς γῆς Δἰγύπ]ε Οεοτς. 8ιαν. 

1Χ. Καὶ ἔτυπ]ε] καὶ ετυπῆον τό, 93,) τοϑ, 446. 8ἰαν. Οῇτορς.. 
Ἢ Δαυιδ 5417. ΑἸεχ. Ατππ. 1. Ασπι. Ε4. Οεογρ. δ5ϊαν. Μοίᾳ.υ τὴν. 
γὴν] -Ἑ ἐκεῖ δῖαν. Οἶτορς. καὶ αὐκ ἐφωογόνει) καὶ οὐκ ἔσωσεν 
Ατηι. τ. Ατη. ΕἘά. καὶ οὐκ ἐλείφϑη ἐν ζωοις ϑίαν. Μοίᾳ.υΌ “ἄνδρα 

ἢ γυναῖκα] ἀνδρα καὶ γυναικῶ 11, 10, 82) 93, 1Ιοϑ8, 121) 123, 247. 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. Απη. 1. Ασπι. ἘΔ. Θθογρ. ἀνὴρ ἢ γυνὴ 5[αν. Μοίῃ. 
“καὶ ἐλάμξανον) καὶ ἐλαμξανε 11, 82, 93») τῶι, 1ς8,.243, 54,.ς, 247.: 
ΑΙεχ. Αἴ. 1. Ασπῆλ. ΕἘά. α καὶ Οεογρ. καὶ βεκόλια) α χαις οἵ 

ἴεγ ἀείποερβ, 44. καὶ ὄνες καὶ] πε καὶ ὑποηυε 5ϊᾶν. Οἴτορ.; 
καὶ καμήλες] καὶ καμίλες 144. κ καὶ Θεοὶ. ἱματισμὸν] ιμα-. 
τίσμες ΧΙ. ἱμάτια Ατπι. 1. Ατηχ. Εά. Θεοῦ, ϑ8ἴαν. καὶ ἀνέ- 
φρεψαν) καὶ ἐπεγρεψαν 11. καὶ ἀνεγρεφον ΧῚ, 29, 44. ςς» 56, 64, 
71) 74) 82) 92.993, Ιοὔ, τοϑ, 119, 120, 121) 123»), 1347γ144. 158, 226, 

242, 243, 246. (οηιρί. ΑΔ, (αι. Νῖς. καὶ ἀνέςρεψαν---λέγοντες 
ἴῃ ζοτη. 11. καὶ ἀνεξρεῷον καὶ ἡρχονῖο ρος Λκχες καΐα νωτὸν της. 
᾿Αδαιας. καὶ καΐα νωτον τὸν Αερμον. Και καΐἾα νωτον τα Κενεζι. και. 
ταα ανδρα καὶ γυναῖκα οὐκ ἐζωογόνυ (ῇς) Δανιδ τε εἰσαγαγεῖν εἰς 
ΓΕΘ λέγων μήποτε ἀπαγίειλωσι καϑ' ἡμῶν λεγοιΊες το. καὶ ανέ-. 
φρεψ. καὶ ἤρχ.] καὶ ἐφερον 24ς. καὶ ἀνέςραψε ([ς) καὶ ἤρχετο 247. 
ἀνίςρεψαν] ἐπέξρεψεν ΑἸεκ. ἀνέσρεψε Απη. ι. Ἄγην. Εὰ, ἀναςρέψαν- 
τες ϑαν. Μοίᾳ. καὶ ἤρχονἼο] καὶ ετρεχον 74. καὶ ἤρχετο Αγ. 1... 

Αγπ. ἘΔ. ἡ καὶ ΟΘεογς. δ[αν. δῶν 
ΣΧ, Καὶ εἶπεν ᾿Αγχᾶς πρὸς Δανὶδ] Φικεδαι, αμίεπι εἰ Δ ολὶς ας. 
εἶπεν ᾿Αγχᾶς] εἶπεν ο Αγχξς 1 8. ᾽Λγχϑς πρὸς Δαυὶδ] προς τον 
Αγχες Δα 5242. 
ἠϊε ἢ Ψυὶϊσ. ἐπίϑεσϑε] ἐπιϑεσϑε ΧΙ. ἐπεσϑὲ ό4, τ19. ΑἸά. επε- 
ϑέσθαι 134. 242. επελευσεσϑαι 24ς. ἐπεπέσετε δ᾽3λν. σήμερον] 
γὺν Οεογς. δῖαν. ΔΙοίᾳ. πρὸς ΑΥ̓ΧΒ’] κα 44, 71. Αγ. Εά. τῆς 
Ἰεδαίας] τὴς Ιδεμαιας ΧΙ, 92. (αἴ. Νίς. καὶ κατὰ Νότον 1τὃ. δες.. 
δὰ ἔπη. σοη.} καὶ Ἱερμέϊα καὶ τε Κενεῦδιν 44. ᾿ καὶ κατὰ Νότον Ἶες-. 

μεγὰ] κα 7ι:. Ἰεσμεγὰ] Ιεσμαγα ΧΙ, 244. Ιεζμεγα (ς ς. σοττ. 80 

4]. ηγ. Πἐσμεγα) ιτ.ς8. 5Ι4ν. Οἰἶτορ. Ιεζραελ τό, 246. 1Ιεζμετα 74, 
120, 134. Αερμων 82,93. Ιερμετῶ το6. Λερμον τοϑ8. τῆς Ιεσμε- 
τὰ 121. Ργϑιηϊῖ. τῆς 242. τοῦ Ϊεσμεγαρ 243. Ἐράμαλει 247. 

Ἰεραμιὴλ Οοπιρὶ. Ἰσραμηλεὶ Αἰοχ. ᾿Ἰεραμελὶ Ατγηχ. τ. Ατῃ. Ἐά, 
᾿μζμελὰ Θεοῦ. τὰ Κενεζί] τα Κενεζες Π| 64. τὰ Κεζεῖ τό. τα 
Κενεζιν 745 τοῦ, 120, 134, 243. τοῦ Κενιζι 92. τοῦ Κενιζῷες (ροίξεα 
οοῖτ. Κενεζει) 242. τὰ Κεζι 246. τοῦ Κηνει 247. ΑἸεχ. Κεναζί 
Απτ. 1. κα τῷ Ατπ. Ε΄ Ὄ.... ; 

ΧΙ. Καὶ ἄνδρα) ,α καὶ Αγ. :. ἄστη. Εά, καὶ οὐκ ἄνδρα Θεοῖς. 

ἄνδρα] πιαἶα ανδρα 935 τοϑ, 123. (ΟΠ. ἐζωογόνησα  εξωογο- 
γισα 29. εζωογονει Δαυιδ ςό, 82, 93. 1ο8, 1 ς8, 246. (πηρὶ. εζωο- 
γονησαμὲν 1523» 144. (αῖ. Νίςο. ἐφωογονίσομεν (Π.) 236. ἔσωσα 
Απη. 1. Αση. Εά, ἔλειπον ἐν ζώοις 5[λν. Μοίᾳ.ς τοὺ εἰσαγαγεῖν] 
α του 1ς8. Αται. 1. Αγπη. Εά. εἰς ΓῚΘ 13] εἰς Ἐπ Θεοῦρ. λέ- 
γων]} λέγω Απη. 1. Αγπι. Ἐὰ. Μὴ αναγ[είλωσιν] μήποτε ἀπαγῖει- 
λωσι 82, 93, τοϑ. Οοπιρ!. εἰς ΓΕΘ καϑ' ἡμῶν] χαϑ᾽ ἡμῶν εἰς Γεθ 
ξς. Απῃ. τ. Αστη. ΕἘά. , εἰς ΓῈΘ 82, 93) τοϑ. Οοπρ. ΓΘ 2] 
Γεδ 242. Γὲπ Οεοῦρ. λέγοντες] καὶ λέγωσι Ατπλ. 1. Αγηιϊ. Ἐά, 

Ταδὲ] τόδε τι Ατπι. τ. Αἴπ. Ἑά. Δαυὶδ ποιεῖ} Ὑτ, 93) 108. 

Ἐπὶ τίνα ἐπέϑεσϑε σήμερον) ἐπ φμόρε ἐγγωὶ ἦο-. 

Οοπιρί. Αττη. 1. Αὐπὶ, Ἐά. Δᾶδ τι τσοιεὶ 245. εποιξὶ Δανιδ24ς. 
ΑΙεκ. εποιησε Δαυιδ 2.47. ποιεῖ ] ἐποιεὶ γι. καὶ τόδε τὸ] και 

τδτο τὸ τό, 82, 93) τοβ, 24ς, 246. (ομηρ]. ατὸ :ς8. Απῃ. Εή, 

καὶ τάδε τὸ ΑἸεχ. Οδι. Νίς. τόδε ἥν τὸ Θεογρ. διαν. Οἴτορβ. δῥὶ- 
καίωμα αὐτι} δικαίωμα Δαυιδ 44.). δικαίωμα ἐςὶιν αὐτῷ Ατη,. τ. δὲ- 
καίωμα ἦν αὐτὰ Αται. Εά. πάσας τὰς ἡμέρας] ἐν τάταις ταῖς 
ἡμέραις Οεοτς. ἃς ἐκάϑητο] κα ἐς ΧΙ. ὅσας καὶ ἐκάϑητο Αττῃ. τ. 
Αὔπλ. Εά. ἐν αἷς ἐκάϑητο Οεογσ.0. ἐχχϑητο] εχαϑισε 93. ἐκά- 
ϑητο Δαν! δ] κα Δαυιδ 123, 247. ἐν ἄγρῳ] ἐν τῇ βασιλείᾳ Οεογρ. 

ΧΙ. Καὶ ἐπιρεύθη] Οὐταϊαϊι ἐγρο Ναὶρ. ἐπιςεύϑη)] ἐνεπιςευϑη 
82,93. ἐπίγευεν Ατγηϊ. τ. Απῇ. Ἑά. Δαυὶδ ἐν τῷ ̓ Αγχἕς) Ἄχους 
ἐν τῷ Δαυιδ 247. ᾿Δκχὶς ἐν Δαιὶδ᾽ Οοπιρὶ. ᾿Αγχὲς ἐν τῷ Δαυὶδ 
ΑΙεχ. ὁ ̓ Ανχᾶς τῷ Δαυὶδ τίη. 1. Ασιη. ΕἘ4. Δαυὶδ τῷ ᾿Αχᾶς 
Θεοῖς. κἐν 851:.αν. Μοίᾳ. “ελὶς Ῥαυϊά Νυ]ρ. σφόδρα} , (δᾷάϊτ, 
ἴῃ πιᾶγρ. πὶ. τέο, 120.) (οπιρ. λέγων] καὶ εἰπεν Αγχους το, ςό, 
246. καὶ εἶπεν Ακχες 82, 1οϑ8. καὶ εἶπεν Ἄχχες 93. Ἤσχυν- 

ται] εἰ αἰσχυῦΐαι 246. Ἤσχιυναι αἰσχυνόμενος} Ττ. Ατπι. τ. ΑγπΊ. 

ΕΔ. Θβογς. αἰσχύνη ἤσχυνται δῖλν. Μοίᾳᾳ. λαῷ αὐτῇ] λχῷ αὖ- 
τοῦ ΑΙεχ. ἐν Ἰσραὴλ] λὲν 74. ἐν τῳ Ἰσρχηλ 82,93») 1το8. (τρί. 

μοι δάλος) με δαλος 111, 82, 93, τοΒ. Οοἴηρὶ. δδὲλός με Οεογρ. 
εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς τοὺς αἰῶνας 83αν. Μοίᾳ. 

1. Καὶ ἐγενήθη} καὶ ἐγένετο 19, 82, 93.ν 108. (οπιρῖ. Αἴεχ. 
ἐγ» "δὲ 44. χαὶ συναϑροίζονται! καὶ συναϑροιζεσιν 82, 93. 

Οοπιρὶ. καὶ συναϑρίζουσιν (6) τοϑ. καὶ συνηϑροίζοντο Ατπι. 1. 
Οὐ εογρ. ϑίαν. . σὐγηϑροίζοντο Ατη. ΕἘά. ἀλλόφυλοι] ργεαιηϊτζ. οἱ 

44. τό, 71. 82, 93, 108.. ΟΟπρ]. Ατήι. 1. Αγπι Εά. Οεογρ. ἐν 
ταῖς τταρεμξολαϊς] τας παρεμξολας 82, 93, 1ο8. Οοηιρ!., αὐτῶν] 
αὑτῶν ΑΙεχ. ἐξελθεῖν] ργαπηῖτς, τε 82) 93, το8. (οιηρὶ. .κ 247. 
τοῦ ἐξελϑεῖν ἴῃ ομαγαΐῖς. πιΐμογε Αἰσχ. τοολεμεῖν] πολεμῆσαι ςό, 
246. εἰς τολεμον 64. 92) 1235 1449 2365 542. (δῖ. Νίς. πόλεμον 

ΑἸά. καὶ πολεμεῖν Θεοτγρ. 5αν. Οἷἶτος. πολεμεῖν μετὰ Ἰσραὴλ] 
εἰς τολεμον ἐπι τὸν Ἰσραὴλ 19, 82, 93) το8. ΟοπρΙ. μετὰ Ἰσραὴλ] 
ἐπὶ ἰσραηλς ς. Αἰεχ. μέϊα τῶν ἀλλοφυλὼν 1ς8. μετὰ τῶν Ισραηλί- 

τῶν ϑῖλν. καὶ εἶπεν ᾿Αγχς πρὸς Δαυιδὴ καὶ Ακχες προς τον Δαυιδ 
εἰπε 82. πρὸς Δαυὶδ] προς τὸν Δαυιδ 93. τοϑ. ΟΟπ!ρΙ. μετ᾽ 
ἐμὰ ἐξελεύσῃ] ἐξελευση μετ᾽ ἐμ ςς. . ἐξελεύσῃ] ἐξελευσει 92. ἔξε- 
λεύσῃ ὅς. 14 ἔπη. ςομ.] ἐξελεύσῃ σὺ εἰς πόλεμον καὶ ἄνδρες σου 
Αὐτη. 1. Ασπι. ΕΝ. εἰς πόλεμον] εἰς τὸν πόλεμον ςς, 82, 935) 108, 
4247. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τ πὰ, 

11.. πρὸς ᾿ΑΥΧΒΞ] κα 44,71. πρὸς ᾿Αγχᾶς, Οὕτω νῦν γνώσῃ) 
πρὸς ᾿λγχρὺς οὕτως. νὺν γνώσει (β0) 19., τῷ ̓ Αγχᾶς οὕτως ἔςαι" νῦν 
γνώσῃ Ατηι. τ. Αγηχ. Ἐά, τῷ ̓ Αχξς οὕτω' νῦν γνώση Οεοτρ. Οὕ- 

τῶ νῦν] βὅτως καὶ γὺν 236. κα ἅτω24ς. Οὕτω νὺν γνώσῃ ὦ ποιήσει! 
«τὼς τοιησω τό. τὼ τοιητω 446. ἀπὸ τοῦ νὺν γνώσῃ ὡς ποιήσει 
ϑίαν. Οἴἶτορ. ποιήσει} ἐποιῆσεν 71. πρὸς Δαυὶδ, Οὕτως] α 44. 

ὥρος σι ἦον γι. Οὕτως ἀρχισωματοφύλακα) οὕτως ἔςαι ἀρχιψυχο- 

φύλακα Ατη). 1. Αγαγ. Ἐα. ἐχδν (ἰρῚ μι) ἀρχιςρατηγὸν, καὶ φύλακα 

5ϊαν. Οἴτου. ἐκδᾶν ἀρχιφύλακα τὰ σωματός (μ8) 5|αν. Μοίᾳ. ἐε 
66ο εὠοιέενι ἐαρὶπς ιδὶ γιΐρς. ὠρχιοωματοφύλακα) ἀρχισωμαᾶτο- 

φυλακᾶς 242.᾿ ϑησομαί σε] καϑησομαι σὲ 44. λσε246. τοι- 

ἥσω σε Ατπι. τ. Ατηι. Εά, καταςήσομαι σε Οεογρ. ϑίαν. ρομάπι ἐξ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

“ ν» “7 τς Σ ᾿Ν ΟΞ ΨΕ ἜΒΘΟΧΧΥΙΗ: 
πάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ Σαμουὴλ ἀπέϑανε, χαὶ ἐκόψαντο ἄττον τᾶς Ἰσραὴλ, χαὶ τυ δῦ σὴ 3. 

αὐτὸν ἐν ᾿Αρμαϑαὶμ ἐν πόλει αὐτϑ' χαὶ Σαδλ περιεῖλε τὸς ἐγίαςριμύϑες χαὶ τοὺς γνώςας ἀπὸ 

τῆς γῆς. Καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι, χαὶ ἔρχονται καὶ παρεμδάλλεσιν εἰς ΣΌΝΕΜ: χαὶ 4. 

συναθροίζει Σαδλ πάντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ, χαὶ πταρεμδάλλεσιν εἰς Γελδδέ. Καὶ εἶδε Σαοὺλ τὴν ς. 

“ππαρεμξολὴν τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ἐφοξήϑη, χαὶ ἐξέςη ἡ χαρδία αὐτῷ σφόδρα. ᾿ Καὶ ἐπηρώτησε 6. 

Σαὸλ διὰ Κυρία, χαὶ οὐκ ἀπεχρίϑη αὐτῷ Κύριος ἐν τοῖς ἐγυπνίοις χαὶ ἐν τοῖς δήλοις χαὶ ἐν τοῖς 
προφήταις. “Καὶ εἶπε Σαὸλ τοῖς πταισὶν αὐτῇ, Ζητήσατέ μοι γυναῖχα ἐγϊαςρίμυϑον, χαὶ σο-- 7. 

ρεύσομαι «ρὸς αὐτὴν, χαὶ ζητήσω ἐν αὐτῇ" χαὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτ πρὸς αὐτὸν, ᾿Ιδὰ γυγὴ 

ἐγ[χερίμυϑος ἐν ᾿Αενδώρ. Καὶ συνεχαλύψατο Σαδλ, χαὶ ππεριεδάλετο ἱμάτια ἕτερα, χαὶ πο- 8. 
ρεύεται αὐτὸς χαὶ δύο ἄνδρες μετ᾽ αὐτξ, χαὶ ἔρχονται πρὸς τὴν γυναῖχα νυχτὸς, χαὶ εἶπεν αὐτῇ, 

Μάντευσαι δή μοι ἐν τῷ ἐγγαςριμύϑῳ, χαὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ 9. 
γυνὴ, Ἰδὲ δὴ σὺ οἶδας ὅσα ἐποίησε Σαδλ, ὡς ἐξωλόϑρευσε τοὺς ἐγίαςριμύϑους χαὶ τοὺς γνώςας 

ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἱνατί σὺ “ππαγιδεύεις τὴν ψυχήν μου ϑανατῶσαι αὐτήν; Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ το. 

ἍΙΙ. τοῖς παισὶν] τοις παιδαριοις ς6, ,46. Ψυγ. πάσας τὰς ἡμέρας] ἐν τάσαις ἡμέραις Οεοτρ. δῖαν. οαπο- ἀὐξ δὴ δ: 

τ; ἀϊεδας Ναρ. ΑΙεχ. ἄΖητήσατέ μοι] φητησαῖε μὲ 216. γυναῖκα} , 82, 93. 
ΠΙ. Καὶ Σαμουὴλ--όλει αὐτοῦ! ,. οὐπὶ ἱπιετηοσᾶ, ςό, “46. 

Καὶ Σαμεὴλ ὠπέϑανε] καὶ ἐγενέϊο ἐν τῳ ἀποϑανειν τον Σαμονηλ 247. 
᾿ ἀπέθανε] ἀπεϑανον ςς. καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν] α αὐὖον τοϑ. καὶ 

ἐκόψατο αὐτὸν ΤΒεοάοτεῖ. Ο. 63. ἰπ τ Ἀερ. πτοᾶς Ἰσραὴλ) πασαι 
φυλαι Ισραηλ 82. ἐν ττάσαις ἡμέραις ΟδοτΓ. καὶ ϑαπ]εσιν] καὶ 
ἔϑαψαν Αττη. τ. Ατα. Εά. καὶ ἔϑαπἼον Οεοτς. 8ιαν. 

ἐν ̓ Αρμαϑαὶμ ἐν πόλες αὖτ} ἐν πόλει αὐτῇ ἐν ᾿Αρεμαϑὲμ Αττη, τ. 
ἢς, εἴα ᾿Αριμαϑὲμ, Αγ. Ἐά. ἐν πόλει αὐτοῦ] , εν ςς. εν τῇ πο- 
λες αὐἴου 82, 93, 1ο8, 244. ΟΟΠΡΙ. τῇ πόλει αὐτῷ ὙΒεοάοτγεῖ. ἰος. 
εἶ. καὶ Σαὲὰλ] και Σαμδηλ 74. Σαδλ περιεῖλε] Σαδλ εξηρε 
10, 82, 93, 108. ΟΟμρΡ͵.. πυεριεῖλε!] αὐμίμλῥε ϑγγ. Βατ- Ηθῦσ.0 τὲς 
ἰἐγγαςριμύϑους} τοὺς “ἐνγαφριμυθους 242. τας ἐνγαφξριμυϑους (ῆς 
νεζ. 9.) 24ς. τὰς γνώςας} ῥγδευηϊίξ, ἐξηρεν τό, 246. τες συγνωςας 
1.8. τὲς δΔν. πὸ τῆς γῆς} - αὐτῷ Οεοτρ. τῆς γῆς αὐ- 
τῷ ϑἷδν. 

ΟἼΝ. Καὶ συναϑροίζοναι} καὶ συνηθροίζοντο Ατηι. 1. Ατπι. ἘΔ. 
Θεοῖς. καὶ συναϑροισθέντες 8ϊν. Οἴἶτορ. Καὶ συναϑροίφοναι οἱ 
ὠλλόφυλοι] ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συναϑροίζαεσιν οἱ ἀλλόφυλοι τὰς πα- 
ρεμξδολὰς αὐτῶν, τὰ ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον ἐπὶ ΙΙσραήλ. ὙΒεοάοτεῖ. Ἰ. εἰς, 

οἱ ἀλλόφυλοι] α οἱ 29, 44) 555 645) 74» τού, 123) 1345) 144) 158, 236, 
242. 244, 244ς. ΑΙά. Αἰεχ. (δῖ. Νίο. καὶ ἔρχονἼα.} καὶ ἐρχεται 
ςς. καὶ ἐξέρχοϊαι ΤΙ εοάοτεῖ. 1. οἶς. καὶ ἤρχοντο Ατηι. τ. Ατηι. Εά, 
Ὅτ οτς. δ8ιδν. Μοίᾳ. ἐλϑόντες ϑῖδν. Οἷἶγτορ.. καὶ ταρεμξδάλλου- 
σιν 19] και παρεμξαλεσιν (ἔς ἴῃ) το6. καὶ συναγονΐαι 24ς. καὶ 
τοαρενέδαλον (ἔς ἰη!τ4) Ατη,. 1- Ατηι. ἘΔ. Θεογρ. ϑαν. Μοίᾳ. παρενέ- 
ξαλον δῖαν. Οἷἶτοξ. εἰς Σωνάμ] εἰς Σωμαν 11, 19, τό, 82, 93, 1τοϑ, 

τῶι. ἄσῃ. Ἐά, εἰς Γωναμαν 111. εἰς Σοναμ 44. εἰς Σωνὰα 71. ἐν Σω- 
ναμι 243. ϑῖλν. Μοίά. εἰς Οναν 24ς. ἐν Σωμὰαν 246. εἰς Σενάμ᾽ 
Ὅοιηρ!. εἰς Σανώμ Φεοῖ;. ἐν Σανόμ διαν. Οὗἶτορ. καὶ συναϑ- 
βοΐζει] καὶ συναϑροιζη το. καὶ συναϑρίζει (ῃ.) 242. καὶ συνήϑροι- 
δε Αὐτὰ. τ. Ασα. 4. Θεοῦ. δῖαν. πτᾶντα ἄνδρα] α ἀνδρα αῃς. 
πάντας ἄνδρας Θεοῖς. διΔν. καὶ παρεμξάλλεσιν 25] καὶ ἐλθόντες 
ἴγασαν ϑ8ϊαν. Οἶτορ. εἰς Γελδεέ] εἰς Γελξξ ΟΘεοτρ. ἐν Γελδεΐ 

᾿ δίαν. Γελξεέ] Γελξεας 71. , 

ον, Καὶ εἶδε] καὶ ιδὲν τς8. ΑΙεχ. ὡς εἶδε Απῃ, 1. Ατηι. Ἐά, τῶν 
ὠλλοφύλων] ατῶν 24ς. καὶ ἐφοξήϑη] Α 246. Α καὶ ΔΙ. 1. Απη. 

ἘΔ. Οεογρ. διαν. Οἴτος. καὶ ἐξέρη δε. δὰ Άη. οοπ1.} 44. σφό- 
δρα] κ 93. σφόδρα---αὐτῷ Κύριος ἴῃ σοπι. 7ε4.] αὶ συπὶ ἱπιογηηρά, ζα. 

ΨΙ. ἐπηρώτησε] ἠρώτα Ἑυδαῖμ, Απάοοι. ἴῃ Οδῖ, Νίς. διὰ 
Κυρίου] δια τε Κυριε 29, ςό, 93, 108, 123) 246, 247. Οοπιρ!. Οαϊ. 
Νίς. Ευΐαιὰ. Δηίοςμ. Ὑοοάογεῖ. ἱ. οἷς. παρὰ Κυρίᾳ Ατγη;. 1. Αγηι. 
Ἑὰ. τὸν Κύριον Οδοτς. δΙν. Κύριος], 44. ἐν τοῖς ἐνυπνίοις] 
και ἐν τοῖς ὑπνοῖς 825) 93. ὙΒεοάθοτεῖ, }. οἷϊ. ῥγαβην, καὶ τοϑ. (Ομ. 

εν τοῖς ὑπνοῖς 243. ἱπ {οπιπὶἐς ϑγγ. Βατ- εῦτ. μήτε ἐν ἐνυπνίῳ ϑίαν. 
ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς} ετε ἐν τοῖς ὑπνοῖς, ετε ἕν τοῖς τό. ἔς, πἰῆ 
ὑπνιοις, 46. ὅτε ἐν ἐνυπνίοις ὅτε ἐν ἘυΑτΝ. ἈΑπέοοῇ. 1]. εἰϊ. καὶ 
ἐν 815} ἢ ἐν 44. καὶ ἐν τοῖς τὸ, τἀ ἤη. σοχῃ, ἱποίυΓ] ς8, εἰ ἐπ 
"παη  οαιϊίοκῖδες οἰ ἐπ ῥγορλει ἐς. δγτ. Βατ-ςῦτγ. μῆτε ἐν δήλοις, μῆτε 
ἐν προφήταις Οεογρ. δαν. Μοίᾳ. μήτε δῆλον, μήτε ἐν προφήταις 
δῖαν. Οἷἶτορ. δήλοις] δειλαις 93. καὶ ἐν τοῖς ὩΪ;.} κ εν τοῖς 246. 
ὅτε ἐν τοῖς Ευΐαιῃ. Απεοςς, 1. εἶς. 

ἐν ᾿Αρμα-᾿ 
ϑαὶμ] ἐν ̓ Αρμαϑὲμ Ἰβεοάοτεῖ. ]. οἶς, δῖαν. Μοίᾳ. ἐν ̓ Αρμαϑὲ Θεοζξ.᾿ 

ταΐτ, καὶ δῖαν. Οἴτορ. 

Ἔ μίαν Ατηπ τ. πῃ. Ἑα. ἐγγαςρίμυϑον] ἢ ἔχει μαγίαν ἐν χερ- 
σὶν ϑῖαν. Οὔἴτορ. ἀσόεπίεσι ργίλοποπ, Μυὶσ. καὶ ζητήσω] και ἐχζη- 

τησὼ 829 93, 1οϑ, 123. ΟΟμΠρΙ. ἐν αὐτῇ αὐτὴν Οεοτρ. ϑαν, 
καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 44, 82, 93, 108, 1ς8, 246. ΑΙεχ. πρὸς αὐτὸν} 
λα 44. γυνὴ] ἐςὶ γυνὴ μία Αττα. τ. Α΄πη. Εά. γυνὴ ἐγίαςρίμυ- 

ϑὸς ἐν ᾿Δενδώρ] γυνὴ ἣ ἔχει ἐν χερὶ μαγίαν ἐν ̓ Ενδόρ. δίαν. Οὔἶτορ. 

σαμεν ργίδοπενι ἀαδεης ἱπ Ἐπάογ. Ψαὶρ. ἐν. ̓ Αενδωρ] ἐναενδωρ (Ες) 
242. ᾿Αενδώρ] Αελδωρ 11. Αενδωψ γ1. Αερδὼν 121: Ινδὼρ 247. 
᾿Ενδώρ (οπιρὶ. 

Ψ11. Καὶ συνεκαλύψαῖο) καὶ πλλοιωθὴ 19) ς6, 82, 93, 246. 
Οὐρὶ. καὶ ηλλιωθη (πιᾶγρ. ἐνεδυσατο) το8. χαὶ τεριεκαλυψατο 
247. ΑΙεχ. τοεριεξάλετο] τεριεδαλλετο ΧΙ, 10, 242. ἱμάτια, 
ἕτερα] Ττ. Απῇ. 1. Ασῃ. Ἐά. καὶ πορεύεται] καὶ πορευονται 416. 
καὶ ἐπορεύετο τη). 1. Ατῃ. Ἐά. Θεοῦ. δδν. καὶ δύο] και οι δυο 
ῖ21. καὶ ἔρχονται] καὶ ηλθὲε 19. Θεοτρ. 8'αν. καὶ ἐρχεται ςύ, 
715). 749 τού, 120, 1235 134) 24») 246. ΑἸ4ά. καὶ ηλϑὸν 85, 93, τοϑ.. 
(οπιρὶ. Ατη). τ. Ασπτη. Ἐά. τρὸς τὴν γυναῖκα νυχτὸς] νυκτὸς πρὸς. 

τὴν γυναῖκα Οεογρ. ϑλν. καὶ εἶπεν αὐτῇ - Σχαλ ςό, 82, 93» 
1οϑ, 246. Οοπιρὶ. καὶ εἶπε Σαὲλ αὐτῇ Οεογρ. καὶ εἶπε Σαὲλ ϑίαν. 
Οὗτος. Μᾶαντευσαι] μαάντευσον 71, τοϑ. Οουῃρὶ. Μαντευσαι 
δή μοι] μαντεύσωμαι (80) 24ς. μάντευσαι σύ μοι Αττη. τ. Ατηι, Ἐά. 
α δή Οεογς. ϑῖλν. ἐν τῷ ἐγγαςριμύϑῳ] ἐπ΄ ἰρομείοπε υεπέγὶς 5γγ. 
Βατ- Ηεδγ. ἐγίαςριμύϑον Απη. 1. Απη. Ἐὰ, ἐγίαςριμύϑον ἔχουσα 
ἐν χειρί σὰ μαγίαν Οεοτρ. ἔχεσα ἐν χειρὶ μαγίαν ϑιῖαν. Οἰἴἶἴτος. 
ἐγίαςριμύϑῳ] ἐνγαςριμυϑὼ 24:ς. ἀνάγαγέ μοι] ἀαναγίειλον μοι 10, 
1ο8. μοι 64. ΑἸά. ἀναγαγε δὴ μοι 119. ἀναγε μοι 144. αναᾶ- 
γάγεμε236. ὃν ἐὰν] ὃ ἐὰν το, 244,24ς,247. ὃν ἂν 44,64, 123, 
1445) 236. (οπλρ]. (ας. ΝΊΟ. α ἐὰν 546. ὃν ἐγὼ Αταϊ. τ. Ασπι. Ἐὰ. 
εἴπω σοι] Ττ. ὅᾳ, 123, 144, 236. ΑΙά, (αι. Νίς. 

ΙΧ, Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ] καὶ εἰπεν ἡ γυνὴ προς αὖον 11, ΧΙ, 
295 55, 64, 82, 93, 1οϑ, 110), 121) 123») 144) 158, 236, 242, 244). 
24ς, 246,47. ΑἸεχ. Οαῖ. Νίο, καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ αὐτῷ Οοιηρὶ. καὶ 
λέγει ἡ γυνὴ ΑἸτῃ. τ. Ατὐτη. Ἑά. δὰ δὴ} κα δὴ 44, 85, 93, το, 
246. (πρὶ. Ατ. :. ἰδοὺ νῦν 8᾽1|Δ.ν.  ἸἸδὲ ᾶϑδὴ σὺ οἶδας] ἰδὲ σὺ 
αὐτὸς δὴ οἷδας Ατηλ. ἘΔ. σὺ οἶδας] σοι οἰδας 82. σὺ αὐτὸς οἶδας 

Ἀπη. 1. Οδοῦρ. δῖαν. ὅσα ἐποίησε Σαδλ] ἃ ἐποιησε 82. ἃ εἐποι- 
σε Σαδλ 93. ΟΟμΡ]. ὃ ἐποιησε Σαδλ 247. ὡς ἐξωλόϑρευσε] και 
ἐξωλοϑρευσε 44. -ἰ- Δαδιδ ς5ὰ. - Σαελ 64. ΑΙά. (αι. Νίο. α 84. 
ὡς εξωλεϑρευσε Σαδλ 144. εξολοϑρευσεν 24ς. ΤΥ. Οεοτρ. ρῥγω- 

ἐξωλόϑρευσε] ἐξολοϑρευσαι 93. εξολοϑρευ- 
σειοό. τοὺς ἐγίαςριμύϑες} τας εγίαξριμνϑες 74. τοὺς ἔχοντας 
ἐν χειρὶ μαγίαν ϑίαν. Οἴἶτοςξ. τοὺς ἐγίαςριμ. καὶ τοὺς γνώς.] τοὺς 
γνώςας καὶ τοὺς ἐγίαςριμύϑες Οεοῖς. καὶ τὰς γνώςας] καὶ τὸς 

αποφϑεγίομενες το, ςό, 82, 93, 246. καὶ τοὺς ὠποφεγίομένους (βο) 
1οϑ. - ἐπὸ τῆς γῆς] ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης δῖαν. Οἶτον. καὶ ἱνατί] 

[π . « » 

καὶ νῦν ἱνατί Ἀπ. 1. Αγ. Εά. καὶ ὡς ἰδὲ δῖαν, Οἴἶτοςν. σὺ πα- 

γιδεύεις] παγιδευσὴς «46. ᾿ἰαφαεαπε ἐμ ὅγτ. Βατ- Ἠεῦσ. ἃ σὺ Αται. 1. 
Ατηι. Ἑά. πασαγιδεύεις] τταγιδευσεις 44. παιδεύεις ςω. παγιδευης 
74) 144. ϑανατῶσαι αὐτὴν] ϑαναΐωσαι με το, 82, 93, τοϑ, 446. 
Οὐπρὶ. τοὺ ϑαναΐωσαι με ς6. ῥγεεγαϊξι. τοῦ 123. 8ϊδν. Μοίᾳ. ὕς 
ανατώσῃης αὐτήν αεοις. δἷαν. Οἰΐγορ. 

Σ. Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ Σαὰδλ] Εἰ Ἴκναυῖε οἱ ϑαμὶ ἴα Ἰοπιίπο Ψυὶρ. 



" ΟΝ Ν 

ΒΑΣΙΔΕΙΏΩΝ ᾿Α. 
κΕΦ. ΧΧΥΊΠ. 

1τ. Σαδλ, λέγων, Ζη Κύριος, εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδιχίαχ ἐν τῷ λόγῳ τότῳ. Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Τίνα 
12. ἀγαγάγω σοι; χοὺὶ εἶπε, Τὸν Σαμεὴλ ἀνάγαγέ μοί. ᾿ Καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τὸν Σαμουὴλ, χαὶ. ἄγος: 
14. ξύησε φωνῇ μεγάλῃ: χαὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαδλ, Ἱνατί Ταρελοχισο με: . χαὶ σὺ εἰ Σαῦλ, : Καὶ 

εἶπεν αὐτῇ ὃ βασιλεὺς, Μὴ φοδξ, εἶπον τίνα ἐώρακαρ' χαὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ, Θεὸς ἑώρακχᾷ. ἄνδι- 

14. 

15. 

τό 

17 

ι8. 

ξχίγοντας ἐχ τῆς γῆ. . Καὶ εἶπεν αὐτῆ, Τί ἔγνως; χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ̓ Ανδρα ὀρυιν ἀγαξαίνοντὰ 
ἐκ τῆς γ70 χαὶ ὅτος διπλοῖθα ἀναβεξλημένορ" χαὶ ἔγνω Σαδλ, ὅτι οὗτος Σαμδβὴλ, χαὶ ἔχυψεν 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτϑ ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ προσεχύγησεν αὐτῷ. Καὶ εἷσε Σαμδβὴλ, Ἱνατί τιχρηνώ- 

χλησάς Ῥοι ἀναξηναΐ με: χαὶ εἶπε Σαὰλ, Θλίδομαι σφόδρα, χαὶ αἱ ἀλλόφυλαι «ολεμοῦσιν ἐν 
ἐμοὶ, χαὶ ὁ Θεὸς ἀφέςηχεν ἀπ᾿ ἐμδ, χαὶ οὐκ ἐπαχήχοξ μοι ἔτι χαὶ ἐν χειρὶ τῶν. προφητῶν χαὶ ἐν 
τοῖς ἐγυπνίοις" χαὶ γῦν χέχληχά σε γνωρίσαι Ω τί πποιήσω. Καὶ εἶπε Σαμουὴλ, Ἵνατί ἔπερω- 

τὰς με, χαὶ Κύριος ἀφέξφηχεν ἀπὸ σᾶ, χαὶ γέγονε μετὰ τῇ πλησίον σου; Καὶ “ππεποίηχε Κύριός 
ν 5,7 ΄ 2 ΄ Ν οε΄ Ζ . ΄ 3 ΄ : 

σοί, χαϑὼς ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρί μ, χαὶ διαβῥήζει Κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου, 

χαὶ δώσει αὐτὴν τῷ «πλησίον σὰ τῷ Δαυΐδ, Διότι οὐχ ἥκεσας φωνῆς Κυρίβ, καὶ οὐκ ἐποίησας 

Σαοὺλ] “- καῖα τῷ Κυρι»-82.  καῖα τα Θεξ 93, το. Οοπηρὶ. 
τ ἐν Κυρίῳ ΑἸεκ. πη. 1. Απῇ. Ἑα. εἰ ἀπαντήσεται]) ἡ συναντῆ- 
σει ((.) α4ς. ἀὠπαντήσιταί σοι] ἀπαντησει σοι ΧΙ, 295, 44, ς ς, ὅ4, 
715) 74. 825 94) 93) 1οό, 1τοϑ, 120, 123,» 1345 1445) 246. (πυρὶ. ΑΙά. 

(δι. Νίς. απαηση τς8.ι ἐν τῷ λόγῳ τότῳ] ἐν τοῖς λόγοις τέτοις 
Ἄττῃ. τ. Ατση. Εαὰ. 

ΧΙ. ἡ γυνὴ] -ξ- τῳ Σαουλ ΧΙ, 20, ς2, ςς, 64,.74,) 82, 93» τού, 
ΖοΟϑ, 119) 120, 123» 1349) 144) 1ς8, 236, 242, 244; 345; 546. , Οοπιρί. 

Ἀά. (δι. ΝιΙς. ΟΥ̓. ΑΙεκχ. το. ἱ. Ρ. 180. ϑ[αν. ᾿ αὐτῷ τῷ Σαοὺλ 

Οεοῖξ- Τίνα ἀναγώγω σφι} τίνα ἐγερῶ, σοι ΑτΤηι. Σ. Αττη. ἙΕὰ. 
φκόπι ῥυειμαδο εἰδὲ νυὶσ. ἀναγάγω] ἀγάγω. 44. καὶ εἶπε] 
 Σαδλ 82, 93. 108. δῖδν, α 236. (μὲ δὼ Ψυΐγ. καὶ εἶπε ἅς. 
δὰ δ. σοη).} α 71. Τὸν Σαμουὴλ ἀνάγαγέ μοι] τὸν Σαμεὴλ ἐγεί- 
εμοι Αττὰ. 1. Αττη. ἘΔ, δαρμείενε πεδὲ (μὲ ᾿ῶρῳ γυΐς. 

ΧΙ]. Καὶ εἶδεν} καὶ ἐδὲν τς8. ΑΙεχ. καὶ εἶπεν (οπηρ. ἡ γυνὴ 
--Ἰνατί] γυνὴ ἕν τὴ μαντειᾷ οτι Σιαδλ τὶ καὶ ἀνεδοησε καὶ εἰπεν 

ἵνατι 44. τὸν Σαμεὴλ] οτι οΣαδλερι 71. δαθεῖ οὔπὶ ποῖᾶ ἰμΐεῖ- 

ἴορ. Οοπιρὶ, Σαμὴλ] Σαΐλ (τοό. οοἵτ. 8Ὁ 8]. τ.) 120, 134, 226, 
243. καὶ ἀνεβόησε] “Ἔ αὶ γννὴ 74. καὶ εδοησεν ἡ Ὑυνη 82, 93. 
Οοιρρὶ. ῆς, ἢπε ἡ, τοϑ. ᾿κατ-εδοησε το, 247. φωνῇ μεγάλῃ] 
Ῥγαξυηῖτ. ἐν Ατπ). 1. Αση,. Ἐ4. Δ μεγάλῃ ϑίαν. Οἴζορ. ἡ 
Ὑυνὴ 2.1. «ό, τατ,246. ἡ γυνὴ πρὸς Σαδλ)] , 71. παρελογί- 
σω με] ταρελογίσωμιαι (Ως) 1:οό. α μὲ Οεογς. 
Σαΐλ] οὐπὶ ΠΟΙΆ ᾿πίειτορ. 242, ΤΙ. Απῃ. 1. Αττη. Εά, 

ΧΙΠ. εἶπεν αὐτῇ κα αὐτῇ 44. ὃ βασιλεὺς] Σαελ 144, 436, 
2425 247. Οἵ. Νῖς. εἶπον) α 236. εἰπε 247. ΑἴἌςχ. ρυρεπιϊε. 
χαὶ ὅιαν. Οἴτορ. εἶπον τίνα ἑώρακας τινα ἑωρακας εἰπε 82, τοβ. 
ΟὐοπΊρὶ. ὅς, οἰἴπὶ τε Ρ[Ὸ τινας 923. αὐτῷ ἡ γυνὴ] α ὅ4, 74. (92. ἱπ 
ππᾶτρ. ΤῺ δὲς ἡ γυνὴ προς Σαελ.) “᾿ γυνὴ προς ΣαᾺλ 93, ιοϑ, 26. 

Οομρὶ. (ας. Νὶς. ἡ γυνὴ] "1, 44, ςςν» τό, τού, 119, 120, 121, 

1345 1ς8, 244,24ς, 246,47. διδεῖ ᾿ῃ ομαγαέζ, πλΐποτς ΑἸεχ. Θεὲς 
ἑώρακα) ϑεὸς ὁράω Ατην. 1. Αἰτη. Ἐά. ἄνδρας “εὸς ἑώρακα Οεοτξ. 

Θεὲς ἑώρακα ὅς. 84 ἢἤπ. ςομι.} ἔξο υἱάϊ Ὥσας πμεεπάοπεξι ς ἐεγγῶ. 
Οήρεα. ἱν. 364. ἑώρακα] εἰδον ἐγὼ 82, 93) 108. Οοαιρί. 

ΧΙΝν. Καὶ εἶπεν αὐτῇ] Ἢ Σαδλ 93. 1ιο8. -Ἐ ὁ βασιλεὺς δίἷαν. 

Οἴτορ. αὐτῇ αὐτῶ (Άς) Σαάλ. 82. Τί ἔγνως] ποία μορφὴ 
ἐγὶν αὐτῷ δῖαν. Οἰἶτζορ. φωαζίε οἱ όγπια ὑκι γυϊρ. καὶ εἶπεν αὐ- 

τῷ] α αὐτῷ 44. κα καὶ Απῷ. 1. -ἐ ἡ γυνὴ δίαν. Οἴτορ.  ἰάσπι 
ἰηΐεσ προ 8ϊαν. Μοίᾳ. "Ανδρα ὄρϑιον ἀναξαίνοντα  Γέροδα ἀνα.- 
ξαίνοντα Οομαρὶ. τὸν ἄνδρα ἑώρακα ὄρϑιον ἀναξαίνοντα εοτ,. ἱώ- 
ρακα ἄνδρα ὄρϑριον (πιαπε) ἀναξαίνούα 51αν. Οἶτορ. (ἑώρακα) ἄνδρα 

τορεσφύτην ( μπεμπ) ἀναξαίΐνοντα δῖαν. Μοίᾳ. υἱγ πε αἰτεκάϊε Ψυὶρ. 

ὄρϑιον] ορϑριον 1215 158. ΑἸεχ. ὄρϑιον ἀναθαίνονϊα---ἀναδεξλημέ- 
νος} ορϑριον ἀπὸ τῆς γὴς ἀναξεδλημένον διπλοιδα 19. ἔς, πἰἢ ορϑριον 
αναξαινοντας 93. ἀναξαίνοα---καὶ ἔγνω] αναξαινοντα αναξεδλη- 
μένος διπλοιδα καὶ ἔγνω 44. ἐκ τῆς γῆς] απὸ τῆς γῆς το8. α ΟΟΠΊΡΪ. 

καὶ ὅτος] α 82, τοϑ. ΟοπρΙ. καὶ στως δάς. α ὅτος Ασγῃ. σ. Ασῃη. Ἐάὰ. 
᾿ς διπλοΐδα ἀναδεδλημίνος) ΤΥ. ΧΙ, 29, ςς» ςό, 71, τού, 120, 134, 1ς8, 

243, 24ς, “46, 247.. Αγτὰ. τ. Ἄτηι. Εὰ. δίδν. αἀναξεδλημενον διπλοι- 
δὰ 8292 108. (ὐοη}Ρ]}. ἀναξεδλημένος) τεεριδεδλημένος 123. ὅτι 

ὅτος Σαμεὴλ] οτι Σαμδβὴλετος 11, ΧΙ, 20, 445) 55») ςό, 71», τού, 110, 

134) 1ς8, 242. 243; 2.4.8) 246, 247). ΑΙεχ. οτι Σϑαμϑὴλ ἔξὶν τὸς 82, 

93. 1τοβ, 151. Οὐμρὶ, Αττῃ. 1. Απη. Ἐά. οτι Σαμκηλ οὕτως (Ες) 

120. - ἐγὶ Θεοῖς. - ἰάδηι ἰηΐες πποος ϑῖλν. Μοίᾳ. ὅτ, Σαμωὴλ 
γος. ἢ. 

ἐμξ Ασπι. τ. Ασπι. Εά. 

Τι. ὅν. - εἶ 

Οοπρί. 

“δηλοῖς τοβ. τοῖς ὑπνοῖς 247. 

φκᾷ σοι 242. 

με 24:5. 

καὶ Κύριος] καὶ 216. Οέος. 

1οβ. ΟΟπΡΡΙ. 

᾿φαϑὼς} καϑα τοῦ. 

καὶ ἔκυψεν) καὶ ἔπεσεν Ατηι. τ. Ατπι. ΕΔ. ἐπὶ 
α αὐτὰ 82, 93, 1ο8. Οὐπιρί. α ἐπὶ Οεογρ. 

ἐρὶ δίαν. Οἴτος. 
πρόσωπον αὐτῷ κα 44. 

ϑίαν. αὐτῷ} αὐτῇ ΑΙεχ. καὶ προσεκύνησεν) καὶ τροσεκύνεσεν 
(60) “42. αὐτῷ ἢηδ].] -ξ- ἕως γῆς δῖαν. Οἴτος. 
ἸΧΥΝ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπὲν ἄἀντῳ 71. Οεογρ. δ[δν. καὶ εἶπε 
Σαμεὴλ)] καὶ λέγει Σαμεὴλ τῷ Σαυνὲλ Απῃ. τ. Ἀπῃ. Ἐά. Σα- 
μ5ὴλ)] -Ἐ προς Σαδλ ΧΙ, 123,247. Αἰεχ. πρὸς Σαελ 242. Ἱνατί) 

Ἔ ἰδὲ 8[αν. Οἷἶτορ. τιαρηνώχλησας] τταρηνόχλησας ΟΥτ]!]. ΑΙοχ. 
ὶ. εἶϊ., φαρενοχλεῖς δῖαν. Οἴἶτοξ. ταρηνώχλησας μοι] α μοι 29, 
ό4,536,243. (δὲ. Νίο. Οὐδογσ, τοαρηνωχλησας μὲ τύ, 71, 1239 1 ςβ, 

242,.246. ΑἸά. Αἰεκ. παρηνόχληκάς (ῃς) με 24ς. ἕἰναξῆναί με] 
ΤΥ. 29, 64. 236, 243. (δῖ. Νίς. ἃ με 95, 144. τῇ ἀναγαγεῖν με 

9323. ΡῬγθιηΐϊς. τοῦ τοϑ, 123. Οοπιρὶ. αναδησαι με 1ς8. ΑἸοχ. 
Σαὲλ] Σαμεὴλ ῥγπιο : ἀοἰημάς σοττ. Σαδλ. 93. ᾿ Θλίδομαι σφόδρα, 
καὶ] 44. σφόδρα ΟὨΠιγίοίξ. ν. 438. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι] Ὰ οἱ 

Ἄπη. τ. Απη. Εά. ὅτι οἱ ἀλλόφυλοι Θεοῖς. δαν. ἐν ἐμοὶ] μετ᾽ 
αἐν Θεογα. ἐπ᾽ ἐμέ δῖαν. ἀφίρηκεν ὠπ᾿ 

ἐμ8] ὠπίξη ἀπ᾽ ἐμξ ὈΒεγίοί!. νἱ!. ὅσ6, καὶ οὐκ ἐπακήκοέ μοι ἔτι] 
καὶ ἐκέτι ἐπακήχοέ με Αττι. τ. καὶ ἐκ ἐπακήκοέ με Ατῃ). 4, καὶ ἐκ 
Ἑπακάει ἔτι με Οεοτ, καὶ ἤδη οὐκ ἐπακέφι με ἔτι δῖαν. Οἶτογ,. ἄς, 
δε ἤδη, δῖαν. Μοί. ἐπακῆκοξ μοι} ἐπακῆκοε μὲ 297. 64, 74. 82, 

92, 93. 108, τῖρ, 144..1 ς8, 236, 344. 345, 947. Οομρ!. Αἰά. ΑἸεχ. 

Οἷα. Νῖς. Ογηὶ, ̓ Αἴοχ. 1. ε. καὶ ἱν ΌΪ5] ἅτε ἐν 10, 82, 93» τοβ. 
καὶ ἐν χορ] α και 247. μῆτε ἐν χερὶ Οεογρ. μῆτε ἔν 

χερσὶ ϑῖαν. καὶ ἐν χειρὶ τῶν τοροφητῶν] οὐκ ἐν τοῖς τιροφήταις 
Ἄγιη. 1. .«Δπῇ. Ἐὰ. καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνιοῖς καὶ οὐχ ἐν τοῖς ἐνυπνίσις 

Απη. 1. Ασῃ. Ἐά. μήτε ἐν τοῖς ἐνυπνίαις μήτε ἐν τοῖς δήλοις Οεοτρ. 
ϑίδν. Μοίᾳ. μήτε ἐν τοῖς ἐνυπνίοις 5ϊλν. Οἴἶτορ. τοῖς ἐνυπνίοις] 
Ἔ καὶ ἐν τοῖς δηλοις ΧΙ) ς2, γ1ῖ9 92, 119, 1449) 1ς8, 36, 244. ΑἸ(. 

(δι. Νίο: τοις 19. ενυπνίοις ὅτε ἐν δηλοις 82, 93. υπνιοις ΤῈ ἐν 

κίκληχά σε] κεκλικά σε τού. χεχλη- 
γνωρίσαι μοι} ινα γνωρισης μοι ΧΙ. Οεογρ. ϑίαν. 

Μοίᾳ. Ῥταεπλδς. τὸ 82, 93- ΟΟπιρὶ. τὰ γνώρισαι μὲ 1ο8. γνωρισαι 
ἵνα μοι γνωρίσῃς δῖαν. Οἴτορ. 
ἐπερωτᾷ) ἐκηρωτησας 719 τς8. ΑΙεχ. ἐθώτησας 247. 

ἀφίρηκεν) ἀφεςηκώς ἐςιν ΟΣ. 
καὶ γίγονε) καὶ Κύριος γέγονε Θεοῖς. καὶ Θεὸς ἤδη 5|αν. Οἶτορ. 
μετὰ τὰ τελησίον) μετα τὸ ὥλησιον 24ς. πλησίον} ἐτερα 44) τού, 
134. εταιρε Ἴγᾳφ ιῶὼοβ. ὥλησίον σΒ] νεωτέρα σε ὅϊαν, Οἰἶτορ. 
ΧΟ. Καὶ τιποίηκε Κύριός σοι.} καὶ ἐποιησεν ἄντω το, 82, 93» 

χαι ἃ πεποιηκὲν σοι Κυριος 24ς. ασοι 247. χαὶ σε- 

ποίηκε μετὰ σοὺ Κύριος Αἰτω. 1. Ατπ). ΕἘἀ. , Κύριος δῖαν. Οἴτορ. 
ἐλάλησε Κύριος) α Κυριος 19, 29, 44, ςό, 

64, 71, 74.) 85, 92, 93, τού, τοϑ, 119, 121) 1239) 134) 144) 158, 

416, 242, 243, 244. 84ς, 246, 247. (οαιρὶ. ΑἸὰ, (αι. Νίς. δίδν. 

Οἴορ. Κύριος 25} Κύριός σοι ἰηζεῦ ὑοο5 ΑΪόχ. ἐν χειρί μον) 
ἐν τῇ χειρὶ μου τοῦ. ἐν μὲ χειρὶ Αἴπ). 1. Ατπι, Ἐά, ἐν ἐμοὶ 8ίαν. 
Οἴἶτορ. διαῤῥήξει) διαρεζει 111. ἀφελεῖται ϑῖαν. Οἴτορ. τὴν 

βασιλείαν σα} Α σπ 74γ) 93» τοῦ, 1οϑ, 119, 120, 134) 158, 442. 
Οοπιρί. Ασαι. 1. Απῃ. Ἐὰ. ἐκ χειρός σε] ἐκ χαρῶν σε ΑΥπι. 1. 
Ἀπ, ἙἘά. ἐκ χεροῖν σα δίαν. δώσει αὐτὴν] δωσει αυτῇ 134. τῷ 

Δαυΐ] τῷ 44. 
ΧΥΠΠ. Διότι ἐκ) οτι ἐκ 46. διότι σὺ ἐκ δῖαν. Οἶτοσ. ἥἤκχω- 

σας} ὑπήκεσες (Άς) 82, 93. υπηκσοις 1ο8. (οπιρί. φωνῆς] τῆς 
ςΙ, 

ΧΥΙ. 



υυμὸν. ὀργῆς. αὐτῷ ἐν ̓ Αμαλὴκχ, διὰ τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐποίησε Κύριός σοι ἐν τῇ. ἡμέρᾳ ταύτῃ. Καὶ ι0. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ, ΧΧΥΠΠ. 

3 ἣν ᾽ν :Ρϑ 3 ᾿ρ 3 ΄ Ν »Ὰ Ν Ν ς ε πταραδῴ δ Κύριος τὸν Ισραηλ μετὰ σοὺ εἰς χειρᾶς ἀλλοφύλων, χα! αὐριον σὺ χὰϊ οἱ υἱοὶ σου 

μετὰ σᾷ πεσᾶνται, καὶ τὴν “παρεμξολὴν Ἰσραὴλ δώσει Κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων. Καὶ 20. 
τ ς “ ρμὸ ΠῚ 'οή 27 ΞΞ ΙΝ ρ ’ ᾿ς Ὁ 

ἔσπευσε Σαδλ χαὶ ἔπεσεν ἑςηχὼς ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ἐφοξήϑη σφόδρα ἄπο τῶν λόγων Σαμϑδῆλ, χαὶ 
9 ϑ. Δ), »᾿ὴΠ ΠΝ ΨΚ, -ιΙΝ»ϑ » “, ο΄ ὉὃΘὃϑΘῸ2ΚἕΚᾷΌᾷἷΪἷΚΆἈΝΜΝ ες 94 ὶ ὅὃλ Ν ΄ 5. » - ! 

ἐν αὐτῷ ὃχ ἣν ἰσχὺς ετι, ὃ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ολὴν τὴν ἡμέραν χαὶ ὁλὴν ΤῊΝ. γυχτὰ ἐχεϊγην. Και 21. 

εἰσῆλϑεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαδλ, καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσε σφόδρα, χαὶ εἶπε πτρὸς αὐτὸν, ᾿Ιδὲ δὴ ἤχου- 

σεν ἡ δόλη σου τῆς φωνῆς σου, χαὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μδ ἐν τῇ χειρί μδ, χαὶ ἤχουσα τὲς λόγες 
ἃ 5.5. Ὁ Ζ΄  ο »Ἤ δὴ ρ᾿ ἴω δό : ἯΝ : ϑή 9. Ὁ ΄ , 

ὃς ἐλάλησάς μοι. . Καὶ γῦν ἄχεσον δὴ φωνῆς τῆς δόλης σου, χαὶ πσαραϑήσω ἐγώπιόν σου ψωμὸν 22. 
Ἂ ᾿ς ἃ ἕ 7 9 ΓΔ] "ς 3 2 , ρο -ς ἄρτου, καὶ φάγε, χαὶ ἔςξαι σοὶ ἰσχὺς, ὅτι ππορεύῃ ἐν ὁδῷ. Καὶ ἐχ ἐξεβλήθη φαγεῖν" χαὶ πτᾶρε-- 33. 

ἃ , "π μ- Ν .»ὦὝορν» ,“ “ ὩΣ - “ΣΟ σιν ὦ μῷ 

διάξζοντο αὐτὸν οἱ πταῖδες αὐτϑ. χαὶ ἡ γυνὴ, χαὶ ἤκεσε τῆς φωνῆς αὐτῶν, χαὶ ἀγέςη᾽ ἀπὸ τῆς γῆς, 
ΜῈ 7 Σ βῸ 3 “ 4 ,Ἅ 

καὶ ἐχάϑισεν ἐπὶ τὸν δίφρον. Καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομᾶς ἐν τῇ οἰκίᾳ" χαὶ ἔσπευσε χαὶ 24. 
᾿ ᾿ 32 ᾿ 3,» » ᾿ Ν᾿ ΄ » 

ἔϑυσεν αὐτήν: χαὶ ἔλαξεν ἄλευρα χαὶ ἐφύρασε, καὶ ἔπεψεν ἄζυμα, Καὶ προσήγαγεν ἐγώπιον 25. 
ὡς. ἐς “ 9 ὦ 2 ! ν 3237 . ».» ἜΝ , 

Σαδλ, χαὶ ἐγώπιον τῶν παίδων αὐτῶ" χαὶ ἔφαγον χαὶ ἀγέςησαν χαὶ ἀπῆλϑον τὴν νύχτα ἐχείγην. 

Φωνὴς 44, 64, 745 82, 93. τού, τοϑ, 120, 123, 1349) 1445) 236, 242, 
2445) 247). Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. καὶ οὐκ ἐποίησας} καὶ οὐκ 
ἐπλησας το, 52, ςό, 64, 82, 929 93, 1οϑ, 119, 123», 144) 1ς8,.236, 

243, 2445 246. (ομρῖ. ΑΙά4. Οαῖ. Νίο. δαν. καὶ ἐκ ἐπληϑυνᾶς ξς. 
καὶ βκ ἐνέπλησας 242. καὶ οὐκ ἐπλήρωσας Ογη]]. ΑΙεχ. Ιος.. οἶξ, 

ὀργῆς αὐτῷ} λα οργης 134. ἔν ᾿Αμαλῆὴκ] ἐν τῶ Αμαληκ 93; 1ο8. 
Οὐοπιρὶ. ἐπ᾽ ᾿Αμωλὴκ Οδοσρ. δῖαν. διὰ τοῦτο ὅτο. δὰ ἤπ. σοπ1.} 
κ44- Ὁδιὰ τοῦτο τὸ βῆμα] δια τὸ ρήμᾶ τατο ΧΙ, 20, ςς, ξό, 71» 
85, 93, τού, τοϑ, 1205 134) 1ς8, 243), 24:9) 246. (οιηρὶ. ΑΙά. διαν. 
 τουτο ς2, 64, 92, (πιᾶγρ΄. 121.) 123» 144) 2306, 242, (πιαγρ. 244.) 
247. ΑἸεχ. (δῖ. Νίος. Κύριός σοι] ΤΥ. 71, 110, 247. ΑΙοχ. ΟΘεογρ. 
'ϑιαν. Μοίᾳ. κα σοι 82. σοι Κυριος ὅτως 93,108. (οπιρί. σοι Κύ- 
Θιος τῶτο Ἄπη. :. ἄστη. Εἀ. σοι Κύριος ταῦτα ὅ8ϊΑν. Οἶτορ. ἐν 

τῇ ἡμέρῳ ταύτῃ] α ἐν 11, 29, 64, 71, 82, 93, 108, 121» 1447 158, 
436, 247. Οοτηρὶ. δῖ, Νὶς. μιαβθεῖ ἐν ἴῃ οδιαγαέξ. πηΐπογε ΑἸδχ. 

ΧΙΧ. τὸν Ἰσραὴλ μετὰ σξ] μετὰ σε τὸν Ἰσραὴλ 44. μετὰ 
σϑβ 1] σεοῦρ. ργδηγῖς. καὶ δίαν. Οἷτοσ. καὶ αὔριον δο. δὰ ἥῃ. 
ςοπ1.} α (μβδθεῖ ἴῃ πιᾶγρ.) 121. ὅτι αὔριον σὺ ἀποϑανῇ, καὶ ᾿Ιωνάϑαν 
υἱός σὰ μετὰ σε, καὶ τὴν παρεμξολὴν Ἰσραὴλ καὶ σὲ δώσει Κύριος εἰς 

χεῖρας τῶν ἀλλοφύλων. ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἷ. καὶ οἱ υἱοί] κα οἱ 1ς8. 
καὶ οἱ υἱοί----σεσᾶνται} καὶ Ἰωναϑαν ο υἱος σου μετ᾽ ἐμξε 19, 93, τοϑ. 
καὶ οἱ υἱοί σ8} καὶ Ιωναϑᾶν ο νιος σὰ 823. μετῶ σδ πεσῆνται] κα 82. 
μετ᾽ ἐμξ Οοπιρὶ. τεσᾶνται μετὰ σὰ ϑίδλν. Ἰσραὴλ 22] κα 71. 
δώσει] και σε παραδωσει 82. καὶ σε δώσει τοϑ. Οοτηρί. Κύριος 29] 
Ἔ μετὰ σδ τ10. : 

ΧΧ. καὶ ἔπεσεν---τὴν γὴν] καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ςασεὼῶς ἀντὰδ ἐπι 

τὴν γὴν 10, 82) 93, τοΒ. ἤς, ἤης τῆς, Οορ]. ὡς ἑςηκὼς ἔπεσεν ἐπὶ 
τὴν γὴν δίἰαν. Οἶτορ. ἐἑρηκὼς] 44. ἐπὶ τὴν γῆν] ἐπὶ τὸν χἂν 
Αττι. τ. Απη. ΕἘά. ἀπὸ τῶν λόγων] ὠπὸ τροσώπα τῶν λόγων ϑίαν. 
Οἶἶτος. καὶ ἐν αὐτῷ ἐκ ἦν] καὶ κκ ἦν αὐτῳ 44. . καὶ ἐν αὐτῷ ἐκ 
ἣν ἰσχὺς ἔτι] καὶ ἰσχὺς ἐν αὐυτῳ κκ ἣν ετὶ Π, 64, 121) 123» 144) 216, 
2425) 244. (δι. Νῖς. ἔς, πε ἐν, 119. καὶ δκ Ἦν ἐν αὐτῷ ἰσχὺς ετι 

ΧΙ, 20, ς, ςό, γ1, τού, 120, 1349 158, 243) 24.) 246. ἧς, ηϊῆ ετι 
ἐἰσχυς, 82, 93. 1ο8. (ομηρί. καὶ ἐσχυς Ξκ ἣν ἐν αὐτῶ ετι 247. ΑἸεχ. 

καὶ ἰσχὺς ἐκέτι ἦν ἐν αὐτῷ Ατπ;. τ. Αγ). Εά. καὶ οὐκ ἦν ἔτι ἰσχὺς 
ἐν αὐτῷ Οεογρ. ϑδἷαν. οὐ γὼρ ἔφαγεν] ὅτι οὐκ ἐφαγεν ΧΙ, 20, 44; 
555) 71) 74» 82, 935) τού, τοβϑ, 120, 1347.1ς8, 242, 243, 246. (ομρὶ. 

ΑΙά. Αγ. 1. Ασῃῃ. Εά. (ὐδογρ. ϑἷδν. οτι εκ ἐφαγετο 24ζ. ὅλην 

τὴν ἡμέραν---ἐχείνη» τὴν ἡμέραν ὅλην καὶ τὴν νύκτα πάσαν Ατηι. 1. 

Ατπ.. Ἐά. τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκεῖ Οεοτρ. ἐν ὅλῃ 
τῇ ἡμέρῳ ταύτῃ καὶ ἐν ὅλῃ νυκτὶ ἱκεῖ 8Ι.ν. Μοίᾳ. τὴν ἡμέραν] 
Ἔ ἐκειγὴν 82, 93» 1ο8, 247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. -"- ταύτην ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
καὶ ὅλην} λα ολὴν 44. νύκτα ἐκείνην] α ἐκείνην 82, 93) 1ο8, 247. 
Οοπιρὶ. ΑἸοχ. ᾿ 

ΧΧΊῚ. Καὶ εἰσῆλθεν] καὶ εἰπὲν 44. πρὸς Σαοὐλ] προς αὖυ- 
τον τς8. καὶ εἶδεν] καὶ δὲν ις8. Αἰοεχ. καὶ εἶδεν αὐτὴ Οεογρ. 
καὶ εἶδεν αὐτὸν 5ἷαν. χαὶ εἶδεν ὅτι---ρὸς αὐτὸν] α ομηι ἰηϊεττηοά, 
44. καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσε σφόδρα] (εοπίαεγδαίμς ἐπὶρε ἐγαὶ φαϊδ) 
ψυΐρ. ἔσπευσε] -- Σαξλ 84. Οομρί. ἔσπευκε (Η.) Σαὲλ 93. 
108. εσπεῦδὲν 247. ΑἸεχ. συντεταραγμένος (ςοπμινδαίκε) ἦν Αττα τ. 
Απη. ἘΔ. συνταράτεται Σαὶλ 8[αν. Οἴτορ. συνταράτεται δῖαν. 
Μοίᾳ. Ἰδὲ δὴ] α δη 82, 93, τοϑ, 119, 1:8, 24, 246. Οουρι. 
Ατη. 1. Αση. Βά, ἰδὲ γὺν δίαν. ἥκεσεν ἡὶ δάλη σου] ἡ ϑουλὴ σου 
ἡκδσεν ττο. παθεῖ ἤκεσεν ἴῃ οδαγαέξ, τηΐϊποτε Αἰεσχ καὶ ἐϑέμην-- 

᾿Ασῃ. τ. Ασηι. Εα. 

.1οδι . 148. 

Ἄγ. 1. πῇ. Ἑά. 

“Μοίᾳ. τῇ τε γυναικὶ 24ς. καὶ τῇ δὲ γυναικὶ ΑΙά. 

“Τηαγς. ςό. 

. δίαν. Μοίᾳ. 

Ψ΄ 

δάλης σε ἴῃ οοπι. 164. αὶ οὔτ ἱπξόγηγοά. 71. 
ΧΙ, τὸ τνεῦμά με Αγ. 1. Αττῃ. Εά. ἐν τῇ χειρί μου] τῇ χεῖρι 

σε 236. (αἱ. Νίο. τῇ 247. χχειρί με] χείρι σὰ 44, ζ5, 64, 92, 
93:121) 123) 246 Αἰά. Οεοτρ. δῖαν. Οἰἶγορ. ἤχκεσα) ἥἧκα (Βς) 
120. τὰς λόγες} τῆς λογῆς σοὺ 420, 64, 93, 1οϑ, 120,1 ς8, 2άς. 
Οοπιρὶ. ΑΙά. ἐλαλησάς μοι] ἐλάλησας μετ᾽ ἐμξ Αττη. τ. Αγ. ἘΔ, 
Τιτ. Θεοῦ. δῖαν. 

ΧΧΙ. Καὶ νῦν---ἐνώπιόν σε] καὶ νυν ταραϑησομαι ἐνώπιον σου 
44. ἄκεσον δὴ] ακᾶσον καὶ συ 82, 93, τοϑ. Αγ). τ. Απῃ. Ἐάὰ. 
Ἔ καὶ σὺ 123, 144, 236. (αἴ. Νίο. ἄκεσον καὶ (οπηρί.᾿ . δὴ Θεοτρ. 
ϑίαν. Μοίᾳ. ἤδη ἤκεσον 8[αν. Οὗτος. φωνῆς] τῆς φωνης ΧΙ, 20, 
56, γ4) 82; 93, τού, τοϑ, 110, 120, 134) 144, 158, 242, 243) 247. 

Ὁ ὐοπιρ]. ΑἸεχ. κα 55. φωνὴν 64, 236. (αι. Νίς. . τ-αραϑήσω πα- 
ραϑήσομαι ΧΙ, ςς, 74) τού, 119, 120, 134. ΑΙά. ψωμὸν] -Ἐ ἕνα 

; καὶ φάγε] καὶ φαγεσαι γ1, 82, 93, τοβ. 
“συ τς8. καὶ φάγῃ (αι. Νὶς. ἔραι σοὶ ἰσχὺς] ἐᾶι ἐν σοι ισχυς 
11,445 τό, 64, 71, 745) 82) 92, 93, τού, τοβ, 119, 120; 1215) 123, 134, 

τὴν ψυχήν με] κα τὴν 

..44γ 158, 236, 2445 247. Οὐρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. σαι. Νίς. ϑῖασν. ὅτι 
᾿σορεύῃ} α 64) 144. οτι τορευσες 93. ὅτι ττορεύση Αττη. Ἐά. καὶ 
μετὰ ταῦτα πορεύῃ Οεοτς. καὶ μετὰ τῶτο πορεύῃ ϑῖαν. Οἶτορ. ἐν 
ὁδῷ] ὁδόν σε Ἄτην. ἙΆ. 
ΧΧΠΙῚ. Καὶ ἐκ ἐδελήϑη φαγεῖν] καὶ εκ ἡποιϑησε καὶ ακ ἐθβλετο 

φάγειν το. καὶ ἡπειϑήσε καὶ 8κ εδελετὸ φαγειν 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ἐδαλήϑη] εθδλετο ΧΙ, 29, 44) ς 5, τύ, 64, 71, 74) 82, 95, τοῦ, 110, 
120, 123) 134) 144γ 158, 436, 244. 24ς, 246. ΑἸὰά. (αἴ. Νίς. ηξου- 
λετο 242. πϑεληϑὴ 247. φαγεῖν] φαγὴν (0) 24ς. τοαρεξιά- 
ιφοντο) παρεξιασαντο ΧΙ, γι, 82, 93» 1ο8, 123, 247. (οπηρὶ. αὐ- 
τὸν} ατιο. -Ἐ φαγεῖν ϑ8ῖλν. Οἴτορ. καὶ ὠνίςἩ} καὶ ἀπερὴ τ, 

ἀπὸ τῆς Ὑπ2]ᾳ 449 1.8. ἀπὸ τῷ χὰ (α ραϊοετε) 
τὸν δίφρον] το διφρον 82. 

ΧΧΙΝ. Καὶ τῇ γυναικὶ] τῇ δὲ γυναικι ΧΙ, 29, 44, ςς, ςό, γ1, 

74) 82, 93, τού, τοβ, 1109, 120, 134) 1ς8, 242, 243. Οοχηρὶ. 8ϊαν. 

τῇ γυναιχὶ 
ἦν] αν 190 ὅ4, 236. ἦν τῇ γυναικὶ ταύτη Θεοτς. ϑίαν. Οἴτορ. 
ἦν δάμαλις νομὰς} σιτευτὴ ἦν δάμαλις μία Ατιι. τ. Ατη;. ἘΔ, 
δάμαλις νομῶς} μοσχαριον γαλασϑὲν 19. μοσχος γαλαϑηνος οἷ. 

μοσχάριον γαλαϑηνον 82, 93. μοσχάριον γαλαϑινον 
1ο8. (οΙΡ]. μοσχαριον ἀπᾶλον 121. αλνόμᾶας 244ς. δάμαλις σι- 
τευτὴ δῖαν. Μοίᾳ. δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκίᾳ] ἐν τῇ οἰκίᾳ δάμα- 
λις νομᾶς “Οεοῖς. ἔς, πε νομᾶς, ϑίαν. Οἴτορ. καὶ ἔσπευσε] 

ιν 44. καὶ ἔσπευσε καὶ ἔϑυσεν] καὶ σπεύσασα ἔϑησεν δῖαν. Οἴτορ. 
αὐτήν] αὐτο 11], 82, 93,) τοϑ, 121. Οοπρὶ. 
εδδσα αν. Οἴτορ. 

καὶ ἔλαξεν) καὶ λα- 
ἄλευρα} ἀλευρον 119. 247. καὶ ἐφύρασε] 

α καὶ Ατπ). τ. Απη. Ἐά. ϑῖαν. Οἷτοσ. καὶ ἔπεψεν] καὶ εψησεν 
44. ἔπεψεν ἄξυμα] ἐποίησεν ἄρτες δῖαν. Οἴἶτορ. - 

ΧΧΝ. προσήγαγεν] προσήνεγκεν ΧΙ, 19, 29, 44, τό, 74, 82,93, 
τού, τοϑ, 120, 123» 134) 158, 5242) 243) 24ς5) 246. Οοῃῃρὶ. ΑΙά. 
εὙΓΒοούοτεῖ. 1]. οἷῖ, 

Δ.» ἢ 

καὶ ἐνώπιον) α ἐνω- 
Ἁ 

και ἀνέςησαν--- 

᾿ Σαδλ] ργϑιπηεῖ. τα 244. 
“ , 

πίον 44. 71. τῶν σαϊίδων)] των τοαιδαριων το. 
“ ἊΝ » ’ Ω Ἁ 4.»ϑ "ὦ 

εἠκείνην] καὶ ἀναςάντες τὴν ἐκείνην νύκτα καὶ ἀπῆλθον δῖαν. Οἴτορ. 
ἀνέςησαν καὶ ἀπηλϑον) ἀναςαῦΐες απηλῖον 82, 93. Οοτηρί. Τβεοάο- 

,τοῖ. ἰος. οἷ. αἀναςησαντες ἀπῆλθον τοῦ. α καὶ Ατῆι. τ. Αγ. Εὰ. 
“4 Ἁ ᾽ὔ μῷ 

ὠπΉλιον)] ἀπηλνοσαν.121. τὴν νύκτα ἐκείνην} ἐν τῇ γυχτὶ ἐκείνῃ 



πὰ πὶ πὰς 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 

ι, ΚΑῚ συναϑροίζεσιν ἀλλόφυλοι πσπάσας τὰς πὰ 
2. 

3- 

Ὄ 

,. 144) 158, 236, 242, 24ς, 246, 247. Οὐοπ)ρὶ]. (αἵ. Νῖς. 
τὰς παρεμξολάς], πασας ὃξ: 

ἔπι Αφεκ 93. ἐν ̓ Απὲκ Αττῃ. 1. Απῃ. Ἑά. 

“Οἴἶἴγορ. Ἰ σραηλίται δὲ παρενέδαλον ϑῖαν. Μοζ.. 
“᾿Αενδῶρ] τοαρενεδαλεναὶν (Ης) 93. 
Αἷν 82. εν Ναῖν τοϑ, (ὐοπηρί. εν Αεδδωμ τῶι. 

. φύλων] α των τό, 121, 246. 

ι44ς. 

. δῖαν. Οἴἶτορ. 

ἔχλεν ἐν ᾿Αενδῶρ τὴν ἐν Ἱεζραέλ. Καὶ 
΄ Ν ΄ Ἷ τάδας χαὶ χιλιάδας, 

Καὶ εἶπον οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων, Τίνες οἷ διαπορευόμενοι ὅτοι : 

9 ν ρεμδολὰς αὐτῶν εἰς ̓ Αφὲκ, χαὶ Ἰσραὴλ ππαρενξ.. 
μ ’ μὋ 5 

ε : οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων παρεπορεύοντο εἰς ἑκατὸν. 
Ν . ε 9 »" χαὶ Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ ΄ ϑ.»ϑ » ΄ 2 ἴῶν παρεπορεύοντο ἐπ ἐσχάτων μετὰ ᾿Αγχᾶς, 

ν,»ἤ 9 -“ ν χαι εἶπεν Αγχδς. ταροξ 
τοὺς ςρατηγὲς τῶν ἀλλοφύλων, Οὐχ ὅτος Δαυὶδ ὃ ὅδϑλος Σαὸλ βασιλέως Ἰσραήλ; γέγονε μεϑ᾽ εν ωο ͵΄ “ Ν ς ἢ 95. ἡμῶν ἡμέρας τοῦτο δεύτερον ἔτος, χαὶ οὐχ εὕρηκα ἐν αὐτῷ δϑὲν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐνέπεσε πρὸς μὲ ν»ὦ ἣὉ ς“ ν ΄ ΣΝ 2 ΄ 9.ϑ 23 393. " ε ᾿ Ν ῶΝ 2 ἷ ’΄ Ν ΄ 
ἄχ! εὡς τῆς ἡμερᾶὰς ταύτης. Καὶ ελυπήσησαν ἐπ αὑτῷ ο( φράτήγοι τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ λεγδὰ » . Ψ΄Ὰ ’ ᾿ Ν 3» ὃ ᾿ ΝϑρΡ 9 ΄ 3 Ν ΄ Φ'ι “ ΄᾽ ΝΣ 2 φαὰ 
σιν ἄυτῳ, πόςρεψον ΤῸ ἄνόρα, χαὶ ἀποςραφήτω εἰς τὸν τόπον αυτδ, οὐ χατεςζησὰς αὕτον ἐχεῖ, 
χαὶ μὴ ἐρχέσϑω μεϑ᾽ ἡμῶν εἰς τὸν "πόλεμον, 
τίνι διαλλαγήσεται 
Δαυΐδ ᾧ ἐξῆρχον ἐν χοροῖς, λέγοντες, 

Ι. Καὶ συναϑροίζεσιν] καὶ συναϑροΐξονται. ΑΙεχ. καὶ συνήϑροὶ» 
ζον Απη. τ. Απτ. Ἐπ. Οξοτρ." 5ϊαν. ἀλλόφυλοιἿ οι ἀλλοφυλοι 
29, 44, τό, ὅ4, γι, γ4, 82, 937 τού, τοϑ, 1105, 120, 121» 1237) 134) 

πάσας 
αὐτῶν] αὐτῶν ΑΙεκ, εἰς ̓ Αφὲκ] 

εἰς Αφεκα ΧΙ, 44, τό, τού, τ2ο, 123, 1347) 144) τς8, 242, (δῖ. Νὶς. 
εἰς Αφεκκῶ 29, ᾿ς» 64, 92, ττ9, 236, 242, 246. ΑἸά. εἰς ᾧῷεκας γ4. 

εἰς Σοφὲκ δ]ὰν. Οἴτορ. 
καὶ Ἰσραὴλ τοαρενέβαλεν] καὶ τοαρενέξαλεν Ἰσραὴλ Αἴτη. 1. Ατπτῃ. Εά. 
Ἰσραὴλ δὲ πιαρενέξαλε Θεοῖ,. καὶ Ἰσραηλῖται “παρενέβαλον “ϑίαν. 

“«αρενέξαλεν Ἐν 
ἐν ᾿Αενδῶρ]. ἐν Αεδδων 11. εν 

ἐν Αενδὼν 247. 
ἐν ᾿Ενδὸρ δῖαν. Οὗτος. ᾿Αενδὼρ] τῇ ΠΥ. Ὠλᾶῖρ. 243. τὴν ἐν 
Ἰεζραέλ) τῆς Ιζραελ ΧΙ, τὴ ἐν Ἰσραὴλ 209, 64, τοϑ, 2432. ἢς, ἤπε 
τῇ, 5ἷαν. Οἷἶτορ. τῇ Ἱεξραελ, 44. τῇ ἐν Ιζραελ. ς6. τῇ ἐνιζδραὴλ 
(Πε) 82. Τῇ ἐν Ιεδραελ 925) 935) 123) 144. “26. (ἵ,. Νῖς. ΤΉ εν 
Ἰεσραελ τοό. τῇ ἐνιεφραέλ (Ά.) 245. της εν Ισραηλ 244. τῇ ἐν 
Ἰζραήλ Οοπρὶ. , τὴν Απη. τ. Ατην. Ἐά. ἣ ἐςὶν ἐν ̓ Ιεζρᾳέλ Θεοτς. 
ἢ ἐν Ἰεδραέλ δῖαν. ἸΠοΐα: ἐν Ἰεξραέλ] ἐν Ἰσραηλ. 11, 141. εν [εσ- 
βαελ 71. λὲν 120, εν ἴζραελ τς8. Αἰδεχ. ἐν Ἱεῤραξέλ ΑἸΑ. 

Π. Καὶ οἱ σατράπαι] και σατραπιῶι 24ς. οἱ σατράπαι] καὶ οι 
1, ΧΙ, 29, 445 τό, 64, γ45 τού, τι, 134) 144.) τς8, 236, 242. 244, 
246. Αἰεκ. (δι. Νὶς. οἱ ὠρχηγοὶ Ατπι. στ. Αγπι. Ἐάὰ, τῶν ὠλλο- 

“παρεπορεύοντο 15]. Αἴ. τ. Ἄτην. Εά, 
παρεπορεύοντο τ" -- παρεπορεύοντο 29] κα αἰτετιῖΓ.. οὑπὶ ἰηίοττηεά. τού, 

εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας] ἐν ἑκαϊοντάώσι καὶ ἐν χιλιάσι 
Αστη. σ. Ἄττῃ. ἘΔ. μετ᾽ ἑκατοντάδων, καὶ μετὼ χιλιάδων ϑῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ χιλιάδας] καὶ εἰς χιλιαδας ΧΙ, 64, γ4, 110, 134, 242. ΑἸά, 8[λν. 
Οἴἶγορ. .κ καὶ 246. καὶ Δαυὶδ] Δαυὶδ δὲ (ῆς Πεᾳυεηΐεγ) Οεογρ. 
δίαν. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτξ] καὶ οἱ παιδὲς αὐτὰ 74. καὶ οἱ ανδρες 
αὐτῶ 242. ταρεπορεύοντο 25 ἐπορεύοντο Αττη. τ. Αγπι. Εὰ, ϑίαν. 
Μοίᾳ. ἐπ᾽ ἐσχάτων] ἐπ᾿ ἐσχατου ΧΙ. Ατπη. 1. Ατω. ΕἘά. επ᾿ 
ἐσχατω 74, 120. ΑΙεχ. ἐπ᾽ ἐσχαῖον 1.8. ἐπαισχάτω (ἢς) 24ς. 
χαϑ' ἑαυτὰς Οεογρ. δῖαν. Οἴτορ. ἐν ἐσχάτοις ϑῖαν. Μοίᾳ. μετὰ 
᾽Αγχβε)] μετ᾽ Αγχες 246. 

11. Καὶ εἶπον] καὶ εἰπαν ΧΙ, 74, 134) 24ς, α46. οἱ σατράᾶ- 
παι) -ἰ καὶ οἱ ξσρατηγοι 82, 93. οἱ σατραπίχι (6) 24ς. ἀρχηγοὶ 
Αστῃ. σ᾿. στ. Ἐ4. τῶν ἀλλοφύλων] καὶ 44. -ἢ καὶ ςρατηγοι τοϑ. 
Τίνες] τίνες εἰσὶν Αττη. τ. Ατμ. ἘΔ. Οεοτρ. δῖαν. Τίνες οἱ---ἀλλο- 
φύλων} α οὐπὴ ἱηϊεγπιεά. 24. οἱ διαπορευόμενοι] οὗ διαπορεύονται 
44. οἱ παραπορενομενοι 82, 91, 108, 121, 123. Οοπιρί. οἱ διαπο- 
ρευόμενοι ὅτοι] ὅτοι οἵ διαπορενόνται Ατηι. τ.. Αται. ΕΔ. διαπορευ- 
όμενοι] Ἑξραιοι ΤΉΔΓΡ. 443. -σορενόμενοι ϑίαν. ὅτοι]) Ἡ με ἡμῶν 

τρὸς τὲς ςρατηγὲς} τρος τες σατραπας ΧΙ, 19, 29, 
588) 6, 82, 93, 1ο8, 119; 120, 134) 158, 243) 24ς, 246. Ο(ομρὶ. 
πρὸς τοὺς ςρατηγοὺς τῶν ἀλλοφύλων] κ, 71. ρος αντοὺς τοῦ. 
Οὐχ ὅτος] α εχ 19. ὅ5ὅτὸς ἐξὶν 82, 93, 1Ο8, 1ς8. (οπηρὶ. ἐχ ἅτως 
342. δΔαυ)δὴ ργαπηξ. ἐςὶ 44. Ατπι. τ. Απῃ. Εά, Οεοῦρ. Ῥγβεπηϊτῖ. ὁ 
82. ὁ δϑλος Σαδλ] . ο ΧΙ, 74, τού, το, 134,.24ς. ΑΙά.. βα- 
σιλέως] φυλης 111. ῥγατηϊί. τοῦ 82, 93, τοϑ. Οοπηρὶ. Ἰσραήλ) 
λ 44. γέγονε-- δεύτερον ἔτος] καὶ ταῦτα δύο ἔτη εἰσὶν, ὅτι παρ᾽ ἡμῖν 
ἐςὶ Αττη. 1. Αγ. Ἐά. γέγονε μεϑ᾽ ἡμῶν} ος γεγονε μετ᾽ ἐμου 82, 
93. τοϑ. (ογηρὶ. ος γεγονεν μεθ᾽ ἡμῶν τς8, 247. Αἰεχ. ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἢς, ῥγατηο καὶ, εστρ, καὶ ὅτος μεϑ᾽ ἡμῶν γέγονε ϑῖαν. Οἰἶξϊτος. 
γίγονε μεϑ᾽ ἡμῶν --ἴτος] οὐ χεὶ! ποδί εκ αἶδε, ἧμπε σαμεμα (ποππέδωηα 

Ἄγπι. Ἐά. “ ἐν ἤ ἦλϑε πρὸς μὲ ἴδοτς. ϑ8ιαν. 

᾿ΟἸυψίοῖς. ἢ, 613. 

.-Μοίᾳ. καὶ ὥφες 5[αν. Οἴτορ. 
. Δο[α. 1. οἰζ, 

. 1205) 13457243) 245, 246. (πηρὶ. ΟΠτγίοξ. 1. εἰς. 

. 71. Οεοῦς. ἐν ταῖς παρεμξολαῖς ϑῖαν. 

. τῶι αὐτὸς 247. 

Ἄπῃ,. Εά.. 

Ν, Ν ΄ 3 ΄ ρ ων "69 καὶ μὴ γινέσθω ἐπίξελος τῆς ταρεμξολῆς" χαὶ ἐν “Ὁ Ὺ ζά 2 "Ὁ 3 ρ᾿ ρὸ »"» ρ οὗτος τῷ χυρίῳ αὐτε; ἐχὶ ἐν ταῖς χεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων . Οὐχ, ὅτος 
Ἐπάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτῷ, χαὶ Δαυὶδ ἐν μυριά- σιν αὐτὰ; Καὶ ἐχάλεσεν Αγχᾶς τὸν Δαυὶδ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Ζη Κύριος, 

, 
ὅτι εὐσὺς σὺ χαὶ 

δγγ. Βατ- Ηεῦτ. ἡμέρας τῶτο. δεύτερον ἔτος ηδὴ ϑευτερον ετος ἡμέρων 
82, 93- ἤδη δευτερον ετὸς σήμερον τοϑ. Οοηρρὶ. ΞΕ ἐςὶ Οξοῦρ. πολ- 
λᾶς ἡμέρας καὶ ἐνταῦϑα ἐςὶ μεϑ᾽ ἡμῶν τὸ δεύτερον ἔτος ϑ8ἴαν. Οἴἶτος. 
καὶ οὐχ εὕρηκα] καὶ εχ εὐρον 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. καὶ ἐχ εὕρηκα 
ἐν αὐτῷ ἀϑὲν] καὶ ὄγι εὕρήκα ἐν αὐτῷ Ατηι. τ. Ατπι. Ἐά. . ἐν αὐτῷ} 
ἐν. τῷ ΑΙά. ἐϑὲν] εἰδὲν ΧΙ, 29, ςς, 93, τοϑ, 1ς8, 243, 246, 247. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἐδὲν κακὸν δΙαν. Οἷἶτορ. ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας] α ἧς ϑίαν. 
ἐνέπεσε πρὸς μὲ] πλϑὲ προς με 19. εἰσηλϑὲ πρὸς με 82, 935) τοϑ. 
᾿οπιρί. επεσὲν προς μὲ 121, 247. ΑἸά, ἐνέπεσε πρὸς ἡμᾶς Αγῃι. τ, 

καὶ ἕως] α καὶ ςό, 82, 
93. 1ο8. (οπιρ. καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἕως σήμερον Ατηι. τ. 
Ατπῃ. Ἐά. καὶ ἕως τῆς σημερίνης ταύτης ἡμέρας Θεοῖς. ἕως ταύτης 
“ἡμέρας δίαν. Μοίᾳ. ; 

ΓΝν. Καὶ ἐλυπήϑησαν) και εϑυμωθησὰν 19, 84, 93, τοϑ. Οοτρρὶ, 
ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐν αυτω τὰ. ἐπ᾿ αὐτῷ οἱ ςρατη- 

γο}} οἱ σατράπαι ἐπ᾿ αὐτω 93. οἱ ςρατηγοὶ ] οἱ σατραπαι ΧΙ, τὸ, 
44. 52, 38») 71) 745γ02,) τού, 1τοϑ, 1105) 120, 124) 1ς8, 416, 242. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. (αι. Νίς. Οβιγίο. 1. ςἰἶτ. ἀρχηγοὶ Ατηη.. 1. Αγπι. Ἐά. 
Ῥτδοτηΐττ. πάντες δ5[αν. Οἴτορ. τῶν. ἀλλοφύλων] κα 71. καὶ λέ. 
γδσιν}] καὶ ἔλεγον Θεοῖς. δῖαν. καὶ ἀπορραφήτω] α 11, 44, τ21- 
καὶ πορευέσϑω Απῃ. :. Αγπὶ. Εά. καὶ ὠναςραφήτω Οἴξογρ. ϑίδν. 

εἰς τὸν τόπον αὐτὰ }α αὐτῇ ΟΒτγ- 
᾿ αὐτῷ 15] αὐτῷ (ῆς ἴῃ σοι. [64.) ΑΙἰοκ. οὗ κατες. 

αὐτ. ἐκεῖ} 44. καὶ μὴ ἐρχέσϑω] καὶ οὐκ ἐρχέσϑω Οεοτρ. καὶ 
μὴ ἐρχέσϑωσαν δ8ίἰαν. Οἶτορ. εἰς τὸν τπστόλεμον] α τον ΧΙ, 44, τό, 

.74. τού, 120, 134, 246, 447. ΟΠΒιγίοί, 1. εἶξ. Οεογρ. δίαν. Οἴζοζ. 
, καὶ μὴ γινέσϑω] καὶ μὴ γενεσϑω γ1, 24ς. ὅπως μὴ γένοιται (Βς) 
247. ἐπίθελος] ἐπήδελος (Π6) 24ς. ἐπιξελία Οεοτν. ϑίαν. Οἴτορ. 
ἐπίξδελος τῆς παρεμβολῆς ] ἑηβἀϊαίον τα βυονεα ϑγγ, Βαι- εῦσ. τῆς 
ταρεμδολῆς} τῇ τοαρεμξολῃ 29, 445 ςς, τύ, γ4, 82, 935 τού, τοϑ, 

ἐν τῇ παρεμβδολῃ 

καὶ ἐν τίν!] α ἐν τίνι Οεοτρ. 
καὶ τίνος χάριν δίαν. Οἴἶτορ. διαλλαγήσεται ὅτος] διαλλαγησε- 

τῷ κυρίῳ αὐτὰ] μετὰ τὰ κυρίᾳ αὐτῷ Ατπη. 1. ΑΓη, 
Ἑᾳ. ἐχὶ ἐν] ἢ χι ἕν 937) το, 123. (πρὶ. Ομιγίοῦ. Ιος. εἶτ, 

Ε 4 ν, ͵ φᾳφ ὁ" ’ ῃ . ἐχὶ ἐν---ἐλείνων] ἐχὶ ὅτος ἐςὶ κεφαλὴ τῶν ἀνδρὼν τάτων Οδοῖξ. δν- 
δρῶν ἐκείνων] ἀνδρῶν τέτων Ατην. 1. Ατηι. ΕΔ, ϑῖαν. Οἴτορ. ἐκεί- 
νων] ἐκείνω (ἢς) 242. 

ν. Οὐχ, ὅτος] -ξ ἔριν 29, 44), ς ον τό, 64, γ1, 74, 82, 93, τοῦ, 
᾿χϑο, 1237) 134) 144) τς8, 24) 4246. (οπηρί. ΑἸΙά. σαι. ΝΊς. Οεοτγρ. 
 8.αν. οὐχ ὅτώς (Π0) ἐςι 242. Οὐχ ὅτος---ἐν χοροῖς) εχ, ἔτος ἐξ! 
Δαυιδ ὡς ἐξηλθον ἐν χοροις ΧΙ. Οὐχ ὅτος Δαυὶδ] -[- ἐσὶν Αὐτι. τ. 

ᾧ ἐξῆρχον] ὠσεξήρχοντο (ἢς) 24ς. ὃν ἐξηρχον 247. 
εμἱ εαπίαόαπε ας. ἐξῆρχον] εἐξηρχοῦῖο γ4, τοῦ, 120, 12121 34, 244. 
ἤδον Αταν. τ. ται. Ἐά. ἐξῆρχον ἐν χοροῖς] ἐξηρχοντο οἱ χοροι 44. 
ἐξῆλθον αἱ γυναῖκες Οεοτρ. αἱ γυναῖκες ἔξηλϑον χορεύεσαι δῖαν, 
Οἴἶτορ.. ἐζηλθὸον μετὰ χορῶν 8αν. Μοίᾳ. ἐν χοροῖς, λέγοντες] αἱ 

. χορενεσαι, λεγδσαι το, 82, 93) 1ο8, 121. (οη!ρί. αἱ χορευδσαι λε- 
γόντες 2.47. χοροῖς} χωροῖς (ἢ) 242. λέγοντες] καὶ ἔλεγον 
Αγηι. 1. Αγ, Εά, λέγουσαι Οεογρ. καὶ λέγουσαι 814ν. Οἴἶξτορ. 

ἦν χιλιάσιν δίς. δά ἔη. ςοπ).} χιλιάδας καὶ Δαυὶδ μυριάδας Αταλ. τ. 
ΟἌἍχηι. Ἑά. 

. αὐτὰ 236. 
χιλιάσιν αὐτῷ} α αὐτα ιςζ8, καὶ Δαυὶδ ἐν μυριάσιν 

Δαυὶδ ἐν] ,α (φἀἀϊτ ἱπ τηᾶγρ,.} 1.34. 
λ ΦΨ Ὁ 

καὶ εἰπῖεν αὐτῷ] Λ ἄντῷ 247. ΝΙ. ᾿Αγχβς} ᾿Αχχὰᾶς (ἢ) 82. 
, Ζῃ Κύριος---ὀφθαλμοῖς μ8] ζῇ Κύριος σὺ καὶ ἀγαϑὸς, ὅτι εὐθὴς ἐν 

ὀφϑαλμοῖς μα Αἰάὰ,, ὅτι εὐθὺς σὺ] οτι εὐϑυς εἶ συ 71. Θεοηζ. οτν 



ὐχ, εὕρηκα Αστα. τ. Ασ. Ἐά, 

'σου] ἐν σοὶ 123, 247. ΑΙεχ. Ἄτπι. 1. τη. Ἐά. δῖαν. 
ἡμέρας ἥκεις] ἐφ᾽ ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἧκες ΑΙΠῚ. 1. Αππη: Ἐὰ. 

“βᾶς ὅτε ἥκες Οδογρ. 

ἕως τῆς Ἡἡμερᾶς ταυτῆν 82, 93: (οὶ. 
τ ς8, 247. ΑἸεχ. 

"σημερίνης ἡμέρας Οεοτε. 8[αν. “Μοία. 

. ΑΪοχ. 

"937 τοϑ. (οῃρὶ. 

"τίνα εὗρες κακίαν ϑἷαν. Οἰἶτος. 
- Ἀπῃ. 1. Ασῃ). 16: 

᾿σήμερον ἌΠΗς :. στ. Ἐά. 

᾿ἥμερας 247. 

τῶν ἐχϑρὼν Αγτῃ. σ. Ασγη. Ἐά. 

44. ἀπεκρίθη ᾿Αγχῶς πρὸς Δαυὶδ] εἰπεν αὐτῳ Αγχᾶς 71. 
᾿ Δαυὶδ) καὶ εἰπε προς Δαυιδ ΧΙ, 82, 93.» 108, 123» (τηαγρ. 243.) 247. 
(Ομ. Αἰεχ. 

᾿ ἀγαϑὸς σὺ ἐν , ὀφϑαλμοῖς μ5] ὅτι ἐν ὠγαϑοσύναις δοκεῖς σὺ ἐν τοῖς. ὁφ- 
᾿Μαλμοῖς με ὡς ἄγίελος Θεξ Αγ. τ. Απη. ἘΔ. σφεΐα ὄναρ, ἐς ἐμ ἐπ ορηὶς 

ἼΡΙΝ 10. 

ΒΑΣΙΛΕΙΏΝ Α. 

χἀχίαν ἐν ὀρ αλμοὶε τῶν σατραπῶν τῶν ον μήνα 

ΚΕΦ. ΧΧΙΣ. 
ἀγανὸς ἐ ἐν ὀφθαλμοῖς μδ, καὶ ἡ ἔξοδός σὰ χαὶ ἡ εἴσοδός σα μετ᾽ ἐμξ ἐν τῇ ἢ παρεμξολῇ, χαὶ ὅτι ὄχ 

εὕρηκα χατὰ σᾷ χακίαν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἥκεις ρὸς μὲ ἕως τῆς σήμερον ἡμέραρ' χαὶ ἐν ὀφθαλμοῖς 

τῶν σατραπῶν οὐχ ἀγαϑος σύ. Καὶ νῦν ἀνάςρεφε χαὶ προῤευοῦ εἰς εἰρήνην, χαὶ οὐ μὴ πποιήσης 
Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Ἄγχϑο, Τί πεποί- 

ηχά σοι χαὶ τί εὗρες ἐν τῷ δόλῳ σου ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἤμην ἐ ἐνώπιόν σὰ χαὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, 

ὅτι οὐ μὴ ἔλϑω πολεμήσας τὸς ἐχϑρὲς τὸ χυρίβ μ8 τῇ βασιλέως, Καὶ ἀπεχρίϑη ̓ Αγχᾶς πρὸς 

Δαυὶδ, οἷδα ὅτι ἀγαϑὸς σὺ ἐν ὀφθαλμοῖς μ8, ἀλλ᾽ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων λέγεσιν, Οὐχ 

ἥξει μεν᾽ ρὸν εἰς πτόλεμον. Καὶ γῦν ὀρϑξισὸν τοπρωὶ σὺ χαὶ οἱ πταῖδες τῇ χυρίβ σου οἱ ἥκον-- 

τες μετὰ σοῦ, (καὶ πορεύεσθε εἰς τὸν τόπον οὗ χατέςησα ὑμᾶς ἐχεῖ, χαὶ λόγον λοιμὸν μὴ νῆς ἐν 

καρδίᾳ σε, ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐνώπιόν μη ; χαὶ ὀρϑείσατε ἑ ἐν τῇ ὁδῷ χαὶ φωτισάτω ὑμῖν, χαὶ πορεῦ- 

ϑητε. Καὶ ὥρϑρισε Δαυὶδ αὐτὸς χαὶϊ οἱ ἄνδρες αὐτῇ ἀπε ΘῈΣ χαὶ φυλάσσειν τὴν γὴν τῶν ἄλ- 

λοφύλων, χαὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀγέδησαν πολεμεῖν ἐπὶ ᾿Ιεζραήλ. 

ΚΑῚ ἐγενήϑη εἰσελϑόντος. Δαυὶδ καὶ τῶν ἀνδρῶν αὐτῷ τὴν Σεχελὰχ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ 

εὐϑης συ.74, τού, 134, 144, 344. ὅτι καλὸς εἶ ὅν. Οἶτορ. εὖ- 
ϑὺς σὺ καὶ ὠγαϑὺὸς] εὐθὺς καὶ ἀγαϑὸς εἶ σὺ Ατπι. τ. Ἀπη. Επ. 

Δ...» Ἁ 2. 2 Ὁ » γ΄. » φὦ καὶ ἀγαϑὸς] α44.- ἐν ὀφθαλμοῖς με] ἐνώπιον ὀφθαλμῶν μα Οεοτξ. 
χαὶ ἡ ἴξοδ. σα καὶ ἡ εἴσοδ. σου] καὶ ἡ εἰσοδ. σε καὶ ἡ εζοδ. σα 44. 8ϊαν. 
καὶ ἡ εἰσοδός μου καὶ ἡ ἔξοδός μου Αττη. τ. Αττῃ. Ἐα, μετ' ἐμοῦ] 
Δ 44. ἔν ἐμοι 42, 84. 92, 123) 144,3 46. (Δι. Νὶς. Ἐ ἐξὶν δἷαν. 

Οἴἶτος. μετ᾽ ἐμξ ἐν τῇ ἢ παρεμξολῃ] ἐν τῇ πᾶρεμβολῃ μετ᾽ με 546. 
ἐν τῇ παρεμξολῇῃ ἐνταῦϑα μετ᾽ ἐμξ Αγῆν. :. Ατττ. ἙὰΔ. καὶ ὅτι 
ἐχ εὕρηκα] καὶ δχ' εὐρον 82, 93» τοϑ. ὅτι ἐχ εὗρον (οτηρὶ. καὶ 

ὅτι ἐχ εὕρηκα δῖαν. Οἴτορ. κατὰ 

ἀφ᾽ ἥ ἧς 
ἀφ᾽ ἡμέ- 

ἕως τῆς᾽ σήμερον ἡμέρας] 
ἑως τῆς ἡμερας τῆς σημερὸν 

ἕως τῷ σήμερον καιρξ πηι. 1. Αγ. ἘΔ. ἕως τῆς 

καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς} ἀλλ᾽ ἐνώ- 
πίον ὀφϑαλμὼν Οεογρ. ἀλλὰ πρὸ ὀφϑαλμὼν ὅ8ῖαν. τῶν σατρᾶ- 
πῶὼν] τῶν ἀρχηγῶν (ῇς οοῃη. ἴε4.} ΑἸτῃ, 1. Αἴτη. ἘΔ. ἐκ ἀγαϑὺς 
σύ] , οὐκ 11. (121. ἱπίετι, δὸ 8]. τ.) οὐ δοκεῖς σὺ ἐν ἀντ δυντι 

Ἄπῃ. 1. Αγπι. Ἐά. ἐκ ἐγαϑὺς εἶ σύ ΟΘεογρ. δ[αν. 

ΨΙΙ. Καὶ νῦν] α καὶ 71. ἀνάςρεφε] “ἢ σὺ 24ς. 81αν. Οἴἶτορ. 
καὶ πορεύε] α καὶ ϑίαν. Οῆτορ. εἰς εἰρήνην] ἐν εἰρηνῃ 82,03, 108. 
μετ᾽ εἰρήνης ὅν. καὶ οὐ μὴ ποιήσῃς] καὶ οὐ μη ποιήσεις τού, :ς8. 

καὶ οὐ ποιήσεις Αττα. τ. Ατηι. Ἐά. Οεοτρ. ϑίἴαν. τὺ ) μὴ] ἐ ξ 

μὲ ((ς) 242. κακίαν] κακὸν δῖδν. ἐν ὀφϑαλμοῖς} α 2. τῶν 
ἀλλοφύλων) Α 1 

ΨΊΠ. τορὸς ̓ ΑΥΧΞς] .,44: Τὶ πεποίηκα σοι] τὶ ἐποιησα σοι 

καὶ τί εὗρες] ἢ τι ἄθρες 93, τοϑ. Οὐμιρὶ. καὶ 
ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας] ὠφ' ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς 

καὶ πόσας ἡμέρας ϑίαν, Οἶτορ. ἤμην} ἡλῖνον 
44: τού. ἥμεν τῶι. Οὐοπιρὶ. ἤμην ἐνώπιόν σου] ἐνώπιόν σου 
ἤμην Οεοζρ. καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης] λ της 108. ΟΟΠΙΡΙ. ἕως 

α καὶ Οεογρ. καὶ οὐ πεποίηκα ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης ἀϑὶν ϑίαν. Οἴΐτορ. τῆς ἡμέρας ταύτης] τῆς σημερον 

ὅτι οὐ μὴ ἔλϑω] ὅ ὅτι ἐκ ἔλθω Ατπι. τ. Ατπῃ. Ἐά, 8)άν. 

ἔλϑω) 

πολεμήσας] πολεμῆσαι 11, 20, 44) ς 4» τό, 64; 71) 74, 

ἀφ᾽ Σ ἧκες ϑ81αν. 

Οἴἶτορ. ἐν ἢ οὐκ ἔλϑω Οϑοτσ. ἕνα οὐκ ἔλϑω διαν. Μοίᾳ. 
ἐπελϑω 44. 
82, 93, 1ούό, τοϑ, 110, 120, 121, 123) 134) 144, 158, 236, 242. 243, 
'924ς, 2469 247. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (αι. Νῖς. Αππ. 1. Διη). Ἑά. 
Οεογρ. δ(αν. Μοίᾳ. εἰς πόλεμον δῖαν. Οἷἶτος. τὲς ἐχϑρὲς] μετὰ 

τῶν ἔχϑρῶν ϑῖαν. Οἶτος. 
ΙΧ. Καὶ ἀπεκρίϑη] α καὶ Αγπι. στ. Ασπι. Εά. ἀπεχρίϑη] εἶπεν 

πρὸς 

α 44. καὶ λέγει τῷ Δαυὶδ Ατιπ. τ. Ατηι. Εά. ὅτι 

"πείση βεμὶ ἀπροίμς δεῖ Μυϊρ. ἀγαϑὸς σὺ] ἀγαϑὸς εἶ σὺ Οεογς. 
ἀγαϑὸὺς εἶ 8ϊαν. Οἴτορ. ἐν ὀφϑαλμοῖς μου] -[- καϑὼς αγίελος Κυ- 

Ἤ καϑὼς αγίελος Θε τοϑ. Οοπιρὶ. ἍΙ6κ. ως αγγέλος 
Θὲες 242. - ὡς αγΐελος Κυριε 247. τρὸ ὀφϑαλμῶν μ8, ὡς; ἄγίιλος 
Θεδ ϑῖδλν. Μοίῃ. ἄλλ᾽ οἱ σατρώπαι}] αλλ᾽ ἢ. οἱ σραΐηγοι ΧΙ], 44. 

: κ᾿ σὺ ΑΪΙοχ. 

-ἐκεῖ] ἐν ᾧ κατέξησα ὑμᾶς Αγπι. τ. Αγπι. ἘΔ, 

9. ή "ἐνώπιόν μον} αὶ 

: ἀγαϑὸς σὺ ἰνώπιόν μου} ἀγαϑὸος ἐνωπίον μου σὺ τ2ι. 

δὼ 82, 93» 108. 

- Δαυιδ 246. 

. τὴν γὴν] τὴν οδὸν 247. 

δρων αντὰ τὴν Σικελαγ 44. 

γῖ, 7γ4,) τού. 120, 134. αλλ᾽ ἢ οἱ σατρᾶπαι τό, 64, τ44, 236, 243. 
Ἀ14. αλλ᾽ ἢ ὁτι οἱ σατραπαι 123. σατράπαι] ξρατηγοι 19, ὃς, 
93. τοβ, 24ς. Οοπῖρ. ἐχι ἥξει] μὴ ἥξζες Αἴτη. τ. Αττι. Ἑά. οὐχ 
ἠκέτω ὅϊαν. εἰς τοόλεμον) εἰς τον μῶν ω ὅ4, 123, 144, 236, 242. 
247. (ἵ. Νῖς. 

Χ. Καὶ νῦν ὄρϑ᾽ 'σον] “Ἔ μεϑ'᾽ ἡμῶν ο46. -Ἐ σὺ Ατιη. 1. Αγῃ). 
ἘΔ. Οεοτρ. Και νῦν ὄρϑρι ἰσον---πορεύεσϑε] καὶ γὺν πορευεσιϑ)ε, 
ΟΥΑΝΝ5 τη ϊῖ8. 44. τοπρω!} τῷ τρωΐ 64; 1ς8. σὺ χαὶ οἱ] 

λαοὶ Απῇ. 1. πῇ. Ἐά. σὺ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυ- 
βίου σου] σν καὶ οι παῖδες σον 82, 93; τοϑ. σοι καὶ οἱ παῖδες 

σου ϑῖαν. Οἷἶτον. τῇ κυρία μετά] α Οὐπὶ ἱπϊεγγηθά. 71. τοῦ 
χυρίᾳ σε οἷ] α 247. οἱ ἥκοντες} οι οντες 93. - εἰσὶ Ατγπι. 1. 
πη. Ἐά. ὄντες δῖαν. Οὐἶτορ. οἱ ταορενόμενδι 81Δν. Μοίᾳ. οἱ 
ἥκοντες μετὰ σὰ] οἱ μετὰ σξ ἥκοντες Οδογρ. τορεύεσϑε] τορευ- 

ἐσϑαι 93Ξ.: οὗ κατέξησα] ὃν κατεγησα το. οὗ κατέτησα ὑμᾶς 
οὗ κατέςησεν ἡμᾶς ἐκὶς 

ἐκεῖ] λ 44) 247. Αἰεχ. δαν. 

καὶ λόγον! Ἔ τινὰ Απη. 1. Ἄχαι. Εά. 

οὐτὰ ἱπιίοεττησά. (οπιρὶ. 
καὶ ὑῆ ἢ λοιπηϑεὶς (Άς) 34ς. 

(ἰεᾶῖο υἱάετυν ΕΠ  νἱτἰοί.) Οἴοτρ. 
Μοίᾳ. καὶ λόγον-- 

καὶ λόγον. λοιμὸν μὴ ϑης] 

καὶ λόγον λοιμὸν μὴ ϑῇς ἐ ἐν καρδία 
" σου] καὶ οὐχ ἔχετε μεριμνὰς ἐν καρδίαις κα ὑμῶν μηϑεμίας 81αν. Οἴἶτορ. 

"μὴ ϑῇς] μὴ ϑὴ 247. 
.939 τού, 134. 144, 158, 236, 242, 24ς, 246. ΑἸά, (Αι. Νῖς. 

ἐν καρδία σου} εν τὴ καρδιὰ σἘ 29, 44) 74» 

α 3247. 
ὅτι ἀγαϑὸς σὺ] ὅτι ἀρεςὸς εἶ σὺ Απτη. 1. Αγ, Ἐά. ὅτι ἀγαϑὸς εἰ σὺ 
Οεοτγρ. δ8[αν. ὅτι ἀγαϑὺὸς σὺ---φωτισάτω] οτι ἄγαϑος σὺ εν οᾧ- 

ϑαλμοις με ὡς αγίελος. ἐν οδὼ ορϑρισατε. ἐν τὴ οδω φωτισάτω το. 
ἐνώπιόν μου} 

“Ἔ ὡς αγγελος Θεὲξ ςς. ἐν οφϑαλμοις με ςό, 246. ενωπιον ἐμου 64, 
144, τς8, 242. ΑἸεχ. Ο. Νῖς. ἐν οφϑαλμοις μὲ, ὡς αγΐελος Θεξ ἐν 

καὶ ὀρϑρίσατε] α και 82, 93; 1ο8. καὶ ἱ διορϑρί- 

σατε ΑἸεχ. καὶ ὀρϑρίσατε ὅζο. δὰ ἤπ. οοπ).} .. 71). 247. καὶ 
φωτισάτω ὑμὴν} λ καὶ 935 τοϑ. ὅτε φωτίση ὑμῖν Θεογς. ἔς; ηἰῇ ὅταν, 
ϑίαν. Μοίᾳ. ὅταν ἔραι ὑμῖν φῶς 8[ᾶν. Οἶτος. καὶ πορεύϑητε) 
καὶ πορενεσϑαι “4ς. κα καὶ δῖαν. Οἴτορ. ᾿ 

ΧΙ. Καὶ ὥρϑρισε] καὶ ὄρϑρισε (Η.) 242. Δαυὶδ αὐτὸς] τοπρωΐ 
αὐτὸς] λ᾿44. (Αγ. σ. εχ ςοσγ) Αἰτη. Ἐά. ἄνδρες 

αὐτὰ } ανδρες οἱ μετ᾽ αὐτε 44. ἄπελϑε!»} -Ἐ τὸ πρωΐ τ0, 247. ΑἸεχ. 
“Ἀγη]. τ. Απῇ. Εά.- Ρτφτηῖε. τα ς ς. 56, 719 74, τού, 120, 13... 1.8, 

242. 243, 246. ΑΙά, τε ἀπελθεῖν τὸ πρωΐ 82, 93, τοϑ. (οιηρΙ. ἀπ- 

ελϑεῖν καὶ φυλάσσειν] καὶ ἀπῆλθον φυλάσσειν Οεοτρ. 5[4ν. Οἰἶτορ. 
καὶ οἱ ἀλλόφυλοι δες. δὰ ἔπ. σοπ).} α 71- 

πολεμεῖν] πτολεμὴν (Άς) 24ς. ὡς τοσλεμεῖν Ατπι. τ. Ατην. Εά.. εἰς 
πόλεμον δῖαν. πσολὲμεῖν ἐπὶ ̓ Ιεζραήλ] ἐπὶ Ισραηλ πολεμεῖν 82, 03» 
1οϑ. ἔς, πα Ἰδραὴλ, Οοπιρὶ. ἐπὶ ᾿Ιεζραήλ] ἐπὶ Ἰσραὴλ 11, ςς. 
τρος Ισραηλ 11, ΧΙ, 29, 44, 74, τού, ττ9, 120, 1347 1ς8, 242, 243» 

24ς,) 24). ΑἸά. εν Ἰσραπλ 52, ςό, 64, 92, 144, 216,246. εν Ἱεφραηλ 

123. Ομ. Νῖς. μετὰ Ἰσραΐλ Ατπι. τ. πη. Εά. «ορὸς Ἰεζραΐλ 
Οεοτρ. πρὸς τοὺς ἸΙσραηλίτας δῖαν. Οἰἶτοσ. πρὸς Ἰεδραέλ δίαν. 

Μοίᾳ. 

1. Καὶ ἐγενήϑη---τὴν Σεκελῶκ] ἐξελϑοντῶν δὲ Δανιδ' και τῶν ἂν- 
εἰσελθόντος} ἐξελθόντος. ΧΙ, ς2, 64. 

1Ο. 

11, 

ΚΕΦ. 

ΧΧΧ, 

Ι᾿ 

Φιδέισι 



ΒΑΣΙΛΕΊΩΝ. ΔΑ. 
κε: ΧΧΧ. 

᾿Αμαλήν ἐπέϑετο ἐπὶ τὸν Νότον χαὶ ἐπὶ τὴν Σεχελᾶχ, χαὶ ἐπάταξε τὴν Σεχελὰχ χαὶ ἐνεπύρισαν. 

2. αὐτὴν ἐν συρί. Καὶ τὰς γυναῖχας χαὶ “πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀπὸ μικρᾷ ἕως μεγάλου οὐχ ἐϑᾳνά- 

τωσᾶν ἀνορᾶ, χαὶ γυναῖκα, ἀλλ᾽ ἠχμαλώτευσαν, καὶ ἀπῆλϑον εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν. Καὶ ἦλθε. 
Δαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὖτ εἰς τὴν πόλιν, χαὶ ἰδὲ ἐ ἐμπεπύριςαι ἐν πυρὶ, αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν χαὶ 
᾿οἱ υἱοὶ αὐτῶν χαὶ αἱ ϑυγατέρες αὐτῶν ἠχμαλωτευμένοι. 
φωνὴν αὐτῶν, χαὶ ἔχλαυσαν ἕως ὅτε οὐχ ἦν ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς ἔτι τῇ χλαίειν. 

Καὶ ἦρε Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ τὴν᾽ 

Καὶ ἀμφότεραι αἱ 
γυγαῖχες Δαυὶδ ἠχμαλωτεύϑησαν, ᾿Αχιναὰμ ἡ ̓Ἱεξραηλίτις, χαὶ ᾿Αξιγαία ἡ γυνὴ Νάδαλ τοῦ 
Καρμηλίου. Καὶ ἐϑλίξη Δαυὶδ σφούρα, ὃ ὅτι εἶπεν ὁ λαὸς λιϑοξολῆσαι αὐτὸν, ὅτι χατώδυνος. 
Ψυχὴ παντὸς τᾶ λαξ ἑχάςε ἐπὶ τοὺς υἱὲς αὐτῇ χαὶ ἐπὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτϑ' χαὶ ἐχραταιώϑη. 
Δαυὶδ ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὖτξ. 

ἐξελθόντων 74, 
εἰσελϑόντος Δαυὶδ---τῇ ἡμέρᾳ] τρο 

19, 029 110) 144) 158, 216, 242, 443. ΑἸὰ. ΑἸεχ. 

τού, 134. εἰσελθόντων 120. 

τα ελϑειν Δαυιδ' εἰς Σικελαγ μετα τῶν ̓ ἄνδρων αὐΐου ἐν τῇ ἡμέρᾳ 247. 
εἰσελϑόντος Δαυὶδ καὶ τῶν ὠνδρὼν αὐτῷ ] ἐν τω παρεγενεσϑαι Δαυιδ και 
τες ανδρας ἄντα 10. ὥς, αἱῇ παραγένεσθαι, 82, 93» 1ο8. Οομρὶ. ἐν 

τῷ εἰσελθεῖν τὸ Δαυὶδ, καὶ ἀνδρῶν αὐτῇ Αγῃλ. 1. Αππ. Ἑά. τὴν 

Σεχκελὰκ 1] εἰς Κεειλα 11, ςό, 82, 93, 121) 246. τὴν Σικελᾷ (ῆς 
Ἰη{4) 71. εἰς Κείλαγ τοϑ. τὴν Σικελατ 242. εἰς Σικελαγ Οοπιρί. 
ΑΙεχ. εἰς τὴν Σικιλιακ (ηἶτα Σικιλᾶχ) Απη. 1. εἰς τὴν Σικελὰκ 
Ἀπ. Ἐὰ. εἰς τὴν Σικιλὲ Οεοτρ. 
τρὸς τὴν Σεκελῶγ δ[αν. Μοίᾳ. 
Ἀπ. 1. Ασππῃ. Εἀ. 81αν. ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρῳ Οθοτξ. 

ϑετο 7γ1.. ἐπέπεσεν 5ῖαν. ἐπὶ τὸν Νότον) λ τὸν 24 ς. ἐπὶ τὸ νότιον 
μέρος Απῃ. 1. Αστη. Ἑά. 58|αν. καὶ ἐπὶ τὴν] ἐπι ἰΔητιτη ις8. 

λ καὶ 247. Οεοῦρ. ἐπὶ τὴν Σεκελῶκ] α τὴν ΧΙ, 44.) ςύ, 64, 745 93» 
τού, 1ο8, 120, 1239 134. 144γ24ς. (τρί. 

5242. (αἴ. Νῖο. ἐπι Σικελαγ 120, 246. 

ρισαν] ἐπι Σεχελακ καὶ ἐνεπυρισεν 1]. 

α ξ22 064, 71» 929) 120, 1219 144, 236, 24ς, “46. (αι. Νῖς. 

ἐζελϑονῖος τε Δαυιδ καὶ τῶν ανδρων αὐτῇ εχ Σικελαγ τῇ ἡμερᾷ τὴ τρι- 
τῇ τό. ρτγυηῖ. εδάθπη, ἤπε τὰ εἴ οὐπὶ Σεκελαγ ῥτὸ Σικελαγ, 829 
93» 108. 
τὴν Σεκελᾶχ 3 9] τὰς Σικιλίτας Οεογρ. 

Οὔἶτος. καὶ ἐνεπύρισαν] και ἐνεπυρισεν ςό, γ1) 92, 1 ς8, 247. Ἄτπη, ι-. 
Απη. Ἑά. Οεογς. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐνεπυρησεν (ἢς) 121. καὶ ἐνέπρη- 
σεν Αἴεχ. ἐνεπύρισαν αὐτὴν] ἐνεπύρισεν (υξ νἱάετυγ) 246. πόλιν 
ἐγεπύρισαν δ[δν. . Οἰἴπορ. 

πρὸς τὴν Σικελὰγ δ[αν. Οἴξοξ. 

11. Καὶ τὰς γυναῖκας] τας δὲ γυναίκας 82, 93, 108. Ργαεπηεί. 
κῶι τοὺς ανδρας 246. και ηχμαλατευσε τὰς γυναικας 247. ΑΥΠῚ. αν 
Ἄσπι. Ἑά. ργωπηῖίι. καὶ ἠχμαλώτευσεν Αἴἰεχ. Ὑυναικᾶς καὶ πάντα 

τὰ ἐν αὐτῇ] γυναίκας τὰς ἐν αὐτῇ ΧΙ. γυναῖκας δὲ καὶ πάντα ὄντα 

ἐν αὐτῇ Οεογρ. ϑίἷαν. Μοί. γυναῖκας ὁ δὲ καὶ πάντα ὄντα ἐν τῷ τόπῳ 
τότῳ ϑ[αν. Οὔἶτορ. καὶ πᾶντα τὰ] και παντας τες 20, 44) (6, γι, 

54) 825 93» 1οῦύ, 1τοϑ, 110, 120, 123» 134γ1 8,243) 24,5, 246. (οῃηρὶ. 

ΑΙ4ά. ἕως μεγάλε] ρτεεπηῖῖ. καὶ : ς8, Αἰεχ. καὶ ἕως μεγάλε συνή- 

γαγον δῖαν. Οἴἶτορ. οὐκ ἐϑανάτωσαν] Ργβπηῖττ, καὶ τ2τ. ΑὙπη, τ. 
Ἀπ. ἘΔ. καὶ οὐκ ἔϑανάτωτσαν ἀπ᾽ αὐτῶν δίαν. Οἴςορ. ἐϑανά- 

τωσαν] ἐϑανάτωσεν ΑἸεχ. ὄνδρα καὶ γυναῖκα} ανδρα εδε γυναῖκα 
ΧΙ, 29, τύ, 71) 74. τού, 120, 134, 243; 24ς. (οπιρὶ. ΑἸά. ανδρα 
εἰδένα κδὲ γυναίκα 44. ανδρα ἢ γυναίκα κ 35) 6.,.92, 123) 144,1 8, 
236, 342. (δῖ. Νιο. α 246. ανδρα ὅτε γυναι 247. ἄνδρα μῆτε 

γυναῖκα Οεοῖσ. ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. 
ἀλλ᾽ ᾿χμαλῳτοιδαν] αλλ᾽ αἰ χμαλωτευδαν 20. αλλ᾽ ἢ αιχμαλωτεὺ- 

σαν 71. και ; ἈἩχμαλωτευσαν αὐΐας 82. ἧς, πιῇ αὐχμαλωτευσᾶν, 93. 
{ αντες τοϑἢ ἀλλ᾽ ἔσυλον ( Μά »γαάαῤαπειγ) δῖαν. καὶ ἀπηλϑον] 

α καὶ ϑἷαν. Οῇἶτορ. καὶ ἀπῆλϑον--ἄνδρες αὐτῇ ἴῃ ςοπὶ, ζ84.] 
, 3246. εἰς τὴν δὲν αὐτῶν] ὁδὸν αὐτῶν Ατπι. 1. ΑΥ̓ΠῚ. Εα. αὐ- 

ἈΣδῚ αὐτῶν (ῆς νεῖ. 4.) ΑΙδοχ. ᾿ 

11. Καὶ ἦλϑε Δαυὶδ] και ιδὲ Δὰδ 242. Καὶ ἤλϑε---τὴν τό- 

λι»] καὶ ἐγένετο εἰσελῆοντος Δανιδ καὶ τῶν ἀνδϑὼν τῶν μετ᾽ αὖτε εἰς 
τὴν Σικελα τῇ ἡμερᾶ τὴ τριτὴ 10. ἔς, πἰῇ τοῦ Δαυιδ᾽ εἴ εἰς τὴν Σεκχε- 

λαγ, 932. και ἐγένετο εἰσελϑοντος Δαυιδ καὶ τῶν ανδρων ἂντξ εἰς τὴν 
Σεκελαγ τῇ ἡμέροι Τῇ τριτη 82. ὥς, ηἰῇ ανδρων τῶν μετ᾽ αντά. τοϑ. 

καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ} και οἱ μετ᾽ ἄντ 44, 71. καὶ ἰδὲ} καὶ ιδὲ 24ζ. 

ἐμπεπύριςα!} ἐνεπέπυριςο ΧΙ, 29, 44. 55» 123. ἐνπεπυριςο (ς) ςό. 
ἐμπεπυριςο 64; 71) 82) 93.» 108, 1107) 144) 2306, 242. ΑΙὰ. ὅδε. Νις. 

ἐνεπυριςο 74 τού, 120, 1345). 343» 245. (οπιρὶ. ἐνπεπυριςαι 121, 

ἐμπέπριςαι (0) 2.47.. ἐμπεπύριςαι ἐν τυρὶ] ἐμπέπυρισμένη ἣν ἡ πό- 
ψοι. 11. | 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ) Ργϑγαΐτῖ. ἐν 

ἐπέϑετο] υπε- 

ἔπι Σεχελαγ 82, 121, 2326, 

ἐπὶ τὴν Σεκελὰκ ---ἐνεπύ-, 
καὶ ἐπάταξε τὴν Σεκελῶκ] 

ΡΓΘτΉ. ᾿ 

ἐπάταξε] ἐπαταξαν 44.593, τού, τοϑ, τ19, 134. ΟΟμρ]., 
τὰς ἄνδρας Σικελὰγ ϑἰΑν. 

ὅτε ἄνδρα, ὅτε γυναῖκα δῖαν. Οἴτορ. ΄ 

“ἀρχιερέα 44. 

Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ἐμ υ τὸν ἱερέα υἱὸν ᾿Αχιμέλεχ, Προσ-. 

λις Απη. σ᾿. Ασπὶ. Ἐά. -Ἐ ἡ πόλις δῖαν. Οἴἶτος. ἐν συρὶ] α ἕν 44, 

93. τοϑ, 110, 247. αἱ ἱ δὲ γυναῖκες» καὶ αἱ γυναικες 247. αἱ δὲ γν- 
ναϊκες---ϑυγατέρες] καὶ γυναῖκες αὐτῶν καὶ υἱοὶ καὶ ϑυγατέρες Αππῃ. τ. 
Απῇ. Ἐά, καὶ οἱ υἱοὶ “ϑυγατέρες] καὶ αἰ ϑυγάτερες αὐτῶν καὶ οἱ 

υιοι 93, 108. Οοηρρὶ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν] κα αὐΐων 44. κα δε. Νῖο. 
ϑυγατέρες) ϑυγατέραις (6) 134. ἠχμαλωτευμένοι] ηχμαλωτευ- 

ομέναι ςξς. αὐχμαλωτευομενοι 1τοΟϑ, 1:8. (πρὶ. ΑΙεχ. ἡχμαλωτευ-͵ 

μενᾶι τὸν 121) 134. 0, Ἀχμδιλθτευομενοι (πιεπά. υἱ νἱάεϊιΓ ῥγὸ οι ᾿ 
ῃχμοαλωτευμενοι) 246. ργαπηζι. ἤσαν Οεοῖς. τ ἢ ἦσαν ϑιαν. ᾿ 

ΙΝ. Καὶ ἦρε] και ἐπηρε 82, 935 το8. Οοπιρί. καὶ ἦρον Ατηλ. 1. 
Απῃ. Ἐά. ΟΘεοῦρ. τὴν φωνὴν αὐτῶν] τὴν φωνὴν μεγαλως 44. ἕως 
ὅτι] ὃ ἑωσότου (1 [πηρει) τού. αὐτου τῶι. εὡς οὗ 24ς. ἕως ὅτε 
--ἰσχὺς ἔτι ἕως ἐκέτι ἣν ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς Αττη. :. Αγῃ. Εα. ἕως ἦρ- 

χὸ (εαρεγμπῖ) οὐ ̓ ϑύνασϑαι δίαν. Οἴἶτορ. κα ὅτε 8ϊδν. Μοίῷβ.Ό οὐκ 
ἣν ἃς. «ἁ βη. (ΟΠῚ. Ὶ οὐκ ἦν ἰσχὺς ἐν αὔϊοις τὰ κλαίειν ετὶ 82, 93. 1οϑ, 

(οπιρ. ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς} α ἐν (υτ νἱάεῖυγ) 120, 121, ἰσχὺς ἐν 
αντοις 1.8. τῇ κλαίειν] α τὰ 11, ΧΙ, 29, ςς,» φό, 64, 92, 110, 121, 
τήν. τς8, “16, 242, 24ς, “46, 247. Οἄϊ. Νῖς. δῖαν. Οἴτορ. βαρεῖ 

τὰ ἴῃ ομιαγαᾶς. πγίποτε ΑἸεχ. 

ν. Καὶ ἀμφότεραι---Δαυὶδ] καὶ αἱ γυναῖκες Δαυὶδ ἀμφότεραν᾽ 

Οεογς. καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῇ ὠμφότεραι δίαν. Οἴτγορ. καὶ αἱ γυ-᾿ 
ναῖκες ἀμφότεραι Δαυὶδ ϑιαν. Μοίᾳ. αἱ γυναῖκες] αὶ αἱ 446. 
ἠχμαλωτεύϑησαν) κ93.-. ᾿Αχιναῶμ) Αχεινοομ 1. Αχίνοομ, 295 
ι21ι. καὶ ναῶμ ((ς) 56, 246. Νααμ 93. ᾿Αχινοᾶμ Ατῇ,. 1. Ατπ]. 
Ἐά. ᾿Αχινὰ Θεοῖς. ᾿Αχιναμὶν δίαν. Οἴτορ. ᾿Αχιναὼμ δῦ. οἀ 
βη. ςοπλ.} α 445 71. ἡ Ἰ᾿εζραηλίτις]. ἡ Ἰσραηλειτις 11. ἡ Ιζραη- 
λιτις (ΧΙ. υἱ νἸάεῖας.) Οοπρὶ. ΑἸεχ. ἡ Ισραηλιτις 29, 64, 74, 110, 

120, 134, 242, 243. ΑΙά. αν. Οὗτος. ἡ ̓Εζδραηλίτης (ῆς) 82. ἡ 
Ἰσραηλιτης τού, (τοβ. ἔς σοπῆδηϊετ.) 121. ἡ Ἰσδραηλιτὴς 18. ἥ 

Ἰσμαηλιτης 24ς. ἢ Ιζραηλιτης 24). ἐξ Ἰεζραΐλ Οδοῦρ. ἡ Ἰεξρα- 

εἐλίτις 5[αν. Μοίᾳ. ᾿Αδιγαία] Αδεγαια} ́Π. ᾿Αδιγωΐ αεοσ. κἡἢὶ 
γυνὴ] να 24). ἣ ἣν γυνὴ Θεοῖς. ὅσα γυνὴ ϑῖαν. τῇ Καρμηλίου] 

Καρμηλίτε δῖαν. Μοί. ἱ 
ΟΊ, Καὶ ἰϑλίδη Δαυὶδ] καὶ ἔθλί 

ταϊτῖ. ἕως 64) 144), 236. (τ. ΝΙςσ. κα 71. ὅτι εἶπεν) οτι εἰπᾶν 

24ς. ὅτι ἐμαρτυρεῖτο ϑν. Οὐἶτορ. λιϑοξολῆσαι] λιϑοξολησατε 
242.. ὅτι κατωϑυνος] διοτι κατωδυνος 82, 93. το8. Οὐρὶ. ὅτι 
κατώϑυνος---ἐπὶ τὰς] ὅτι παντὸς τῇ λαξ κατώδυνος ἑκάςου ἐπὶ τοῦ 
υἱῷ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τὰς (0) 44. κατώδυνος] πικρὰ Γᾶ. 243. 
Ἔ ἥν Οεοτρ. κατώδυνος ψυχὴ] ἀναςενάξαν ἦν πνεῦμα Αττι. τ. 
Απτ. Ἐά. τοερίλυπος ἦν ψυχὴ ϑδν. ψυχὴ] α τού. παντὸς 
τῷὁἍ λαξ] α Τοῦ 93. ὁ ἑκάς} ἕκαςὸς ΧΙ. , 247. ἐπὶ τὰς υἱὲς] 

ἔπι του υνοῦ γ4.,. τού, 120, 1 34- Ἔτι τοῖς υἱοῖς 85, 939 108. (οπιρὶ. 

ἐπὶ τὲς υἱὰὲς --αὐτῷ 29] ἐ ἐπὶ τὸς οἰὰς καὶ ἐπὶ τὰς ϑυγατέρας ἑαυτῶν 
Ἀπ. 1. Αγ. Εά. αὐτῷ τῇ, εἰ 2.1 αὐτων 24ξ,) 247. αὐ- 

τοῦ τ᾿, 2, 3] αὐτῷ Αἰεχ. τῶς ϑυγατέρας αὐτῷ] ταις ϑυγατρᾶσιν 
'αντα 82, 93. (οπιρὶ. τοῖς (ἔς) ϑνγατρασιν αὐυτε τοϑβ. καὶ ἐκρα- 
ταιώϑη] ἀλλ᾽ ἐκραταιώθη δῖαν. Οἴἶγορ. 
ΜΠ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ] α Δαυιδ 44, τοῦ. τορὸς ᾿Αδιῴϑαρ] 

πρὸς ̓ Αδίϑαρ ϑῖλν. Οἷἶτορ. πρὸς ̓ Αδιάϑαρ--᾿Αχιμέλεχ] τῷ ̓ Αξα- 
ϑαὰρ τῷ ἱερεῖ υἱῷ ᾿Αδιμελὶχ, Οεοσρ. τὸν ἱερέα υἱὸν ᾿Αχιμέλεχ,] τον 

υἱὸν ᾿Αχιμέλεχ!) κα ξό, γι, 246. ᾿ τὸν νιον Αδιμελεχ' 

247. Προσάγαγε τὸ ἐφέδ) ἀρρϊα σά νιε ερλοά. ΕἸ ἀρρ]ϊεαοὶε 
““δίαιλαν ερλοά «ἡ Φανϊά, αὶρ. τὸ ἐφάδ) τῳ ἐφεδ γι. τοῦ. -Ἐ και 

λίδει ὁ (ῆ5) 93. σφόδρα] ρτα- 

᾿προσηγαγεν Αδιαϑαρ τὸ ἐφεὸ προς Δαυιδ 82, 93. 1οϑ, 247. Οοχηρὶ. 
᾿Αἰεκ. 8ιαν. Μοίᾳ. -Ἐ εαάεπι, πἰῆ τὸ ἐπὲδ, Αττῃ. 1. Ατπη. Ἑά. - ἐα- 

ἄεπι, πῇ ᾿Αδίϑαρ, δῖαν. Οἰἶγοσ. τον ἐφεδ (υι νἱάεϊυγ) 1 ς8. 

236. -Ἐ καὶ προσήγαγεν ᾿Αὔίϑαρ τὸ εὐπὲδ πρὸς Δαυίδ Εεοίς. 

ςΜ 

ΛΤο 



ΒΑΞΙΛΔΕΤΙΩΝ Ἀ. 
ΚῈ Φ: ΧΧΧ. 

ΓΝ ᾿ ᾿ , : ρ4' ᾿ ᾽; 2, Ν Κ 3. 9 φ ἮΝ, 

ἄγαγε τὸ ἐφόδ. Καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ διὰ τϑ' Κυρίου, λέγων, ΕἾ καταδιώξω ὀπίσω τοῦ γεδδὰρ 8, 
ἐ ,». Ζ. ᾿ ρ᾿ Υ' ’, 4 Φ ζι ὰς μή 4 

τότα , εἰ χαταλήψομαι αὐτός. χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Καταδίωχε, ὅτι χαταλαμδᾶνων χαταλήψη αὖ- 
", τς , - -. Ν᾿ 3 -ς ες ἐφ᾿ ΄ ΝΜ 2 3 "Ὁ 

τὰς, χαὶ ἐξαισόμενος ἐξελῇ. Καὶ ἐπορεύϑη Δαυὶδ αὐτὸς χαὶ οἷ ἑξαχόσιοι: ἄνδρες μετ᾽ αὖτ, χαὶ 
᾿ ᾿ ΟΜ ν ΔΖ » 7 ς 

ἔρχονται ἕως τῇ χειμάῤῥα Βόσὸρ, καὶ οἱ περισσοὶ ἐςήσαν. Καὶ χατεδίωξεν ἐν τετραχοσίοις ἀἶν-- 
2 ΄ μι 5» ΨΦ ΄ -» ς 

δῥάσιν' ὑπέςησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες οἵτινες ἐχάϑισαν “πέραν τῇ χειμάῤῥου τᾷ Βοσύόρ. Καὶ εὑ- 
᾿ ᾿- . ,4“5κἷ΄ ΣΝ ἡ ΄ ν 

ρίσχεσιν ἄνδρα Αἰγύπ]ιον ἐν ἀγρῷ, καὶ λαμθάνουσιν αὐτὸν, χαὶ ἄγδσιν αὐτὸν πυρὸς Δαυίδ χαὶ 
τῳ ᾿ »κ Ψ ΠΝ  ΉΎΨΑΗ ᾿ 

διδόασιν αὐτῷ ἄρτον χαὶ ἔφαγε, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ. Καὶ διδόασιν αὐτῷ χλάσμα παλάϑης 
: ρὋ 29 "0 3 39 γνο » ’ » ς ἢ φ ν 

καὶ ἔφαγε, λαὶ χατέςη τὸ πνεῦμα αὐτῇ ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ βεδρώχει ἄρτον, χαὶ οὐ ππεπώχει ὕδωρ 

ἧς ἡμέ ἡ τρεῖς γύ ὶ εἶ; τῳ Δαυὶδ, Τίνος σὺ εἶ, χαὶ ποῦϑεν εἶ; χαὶ εἶ τρεῖς ἡμέρας ταὶ τῤεῖς γύχτας, Καὶ εἰπεν αὐτῷ Δαυιο, ς ᾿ . χαὶ εἶπε 
ν τ᾿ Ν ΝΑ. 2 3 ,΄ » ᾿Σ 3 δ ν 2 ΄ Ν 2. ΄ ει. “΄ “ 

τὸ “αἰδάριον τὸ Αἰγύληιον, ᾿Ἐγώ εἰμι δδλος ἀνδρὸς Αμαληκίτου, χαὶ χατέλιχτέ με α χύριός μου, 
ὅτι ἠγωχλήϑην ἐγὼ σήμερον τριταῖος. Καὶ ἡμεῖς ἐπεϑέμεϑα ἐπὶ τὸν Νύτον τῇ Χελεϑὶ, χαὶ ἐπὶ 

ΨΙΠ. διὰ τοῦ Κυρίου] δία τὰ Θεξ 246. παρὰ τὰ Κυρία Αὐπι. Σ. 

Ατ. Ἐ4. τὸν Κύριον Οεοτῥ. δἰλν. Εἰ κα]αδιώξω] κα εἰ Ατηι. τ. 

ὀπίσω τοῦ γεῦδὲρ τάτε ] ρο Ὁραδμα ἡβμά 85γτ: Βαι-Ἰεδὶ, ὀπίσω ςρα- 

τιυμάτων τάτων δῖαν. Οἴτοῦ. ὀπίσω τοῦ ςρατἐύματος τότε ϑίαν. 
Μοΐ. γεδδὰρ] συξρεμματος (ξ]. πιᾶτρ. ς6.) 85, 93, 246. δεγερ 

γῖ. συςρεύματος (ἢς) τοϑ. γεδερ τς8. Αγτη. 1. γαδδοὺρ ΤἘΠοο- 

ἀοτεὶ. Ὁ. ὅς. ἰπ τ Ἀεξζ. γεδδοὺρ τότ} ςρατευμαῖος τατὰ 10. 
Οοπιρὶ. ξυρρέμματος τούτο (ῃς) 93. εἰ καϊαλήψομιαι] και κατα- 
ληψομάι 11, 84. ῥγαεπηΐττ, καὶ 19, 93» 108. Οοπιρὶ. καϊαλήψο- 
μαι αὐτὰς] -Ἐ καὶ νικήσω αὐτές; ϑίν, Οἶτορ. καὶ εἶπεν αὐτῷ] 
ἜἜ Κύριος ΧΙ, 29, 74. 93» 1ού, τοῦ, 120, 123, 1347158, 242, 243, 

446, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αππ. 1. Ασπῃ. Ἐά. -Ἐ ὁ Κυριος 44. 44ς. 
καὶ εἶπεν ὁ Κύριος Οεοτρ. ἔς, ἤπέ ὁ, 814γ. εἶπεν αὐτῷ, Κατα- 
δίωκε] εἰπε Κύριος, διῶκε 71, ὅτι καϊαλαμβαάνων] α καϊαλάμξβανων 
44. καὶ καταλαμβάνων Ατπι. τ. τίη. ἙἘά. καταλήψῃ αὐτοὺς] 
καυτῶς 11, 121, 247. Αἰεχ. ΑΥπη. 1. Ασπὶ. Ἐά. δῖαν. Οἴτγοσ. κώτα- 
ληψεις ἀὐϊας 246.ΎἩ καὶ Ἐξαιρόμενος ἔξελῃ] κ44.- ἐξαιράμενος] 
ἐξελαμένος 121) 158. ἐξελῃ] ἐξάιρει 19) 93. εξαρῃ 123. Οομὴρϊ. 
ἐξαιρη 144. 436. (Δι. Νίς. -Ἡ σοῦ τὸν λαόν δῖαν. Οἴτορ. πο. 

ΙΧ. Δαυὶδ αὐτὸς] ΤΙ. Θέοηξ. αὐτὸς] α 4.4.» τς8, 246. Αἴπῃ. 1. 
Ἅτηι. Εἀ. Βλθεῖ ἴῃ οδμαγδέζ, τηΐπογε ΑἸεχ. ἑξακόσιοι] τετρακόσιοι 
ΤΙ. (χδτ. πὰρ. υΣ ΕΔ.) Αὐτὴ. σ. Ασπῃ. Εᾶ. ἄνδρες -ἰ- ἀὐτξ 
Ἀπη. 1. μετ᾽ αὐτῷ}. 71. οἱ μετ᾽ αντὰ 93, 1οβ, 24ς. ΟΟΙΏΡΙ. 
Αγπι. ἘΔ. φαΐ εὐαπὶ σμπὶ εο αὶ. ἔρχονται) ἐρχεται 111, 82, 0.3» 
1ο8. ἦλθον Απη. 1. Αγπι. ΕἘά. Θεοῦρ. δίαν. ἕως τὰ χειμάῤῥου] 
ἕως χειμαρρε τὸ ΧΙ, 134,242. τ 44. τοό. σχειμάῤῥε] χειμα- 
ρου (ῇς ροῆεδ) ις8. Βοσὸρ] ρῥγαεπεϊττ. τε 29, ς ς, ςό, 82) 93, 108, 
120, 121) 246. ΟΟπιρῖ. τα Βοσωρ 24ς. τῷ Βοσσὼρ (ῆς ςοηι. {ε4.} 
ΑΙα. χαὶ οἱ τποερισσοὶ] καὶ ἄνδρες Ὁ ογρ. οἱ δὲ τοερισσοὶ 851αν. 

Μοίᾳ. καὶ οἱ περισσοὶ ἔςησαν] και καΐαλειπει ἐχει διακοσιες ἀνδρας 
19. 82, 93» 1ο8. ὉΟΠΙρΙ. α 1ς8. πἂἔσησαν] τόπον ἔλαδον Ατῃ. 1. 
ἌἍπῃ. Εά. ᾿ 
ΟΣ, ΚΑααὶ κατεδίωξεν] καὶ οἱ περισσοι͵ διώξαν ΤΙ. καὶ κατεδιω- 
κεν 82. -ξ Δαυιδ (243. πιᾶγρ. (00 Χ() Απῃ. 1. Αγπι. ἘΔ. καὶ ἐδίωξε 
Δαυιδ 247). καὶ ἐξεδίωκεν ΑΙεχ. καὶ καϊαδιώξας 8ϊαν. Οἷτον. ἐν 
τετραχοσίοις] σὺν τετραλοσιοις 247. ΑἸεχ. ἐν τετραχοσίοις ἀνδρά- 
σιν] μετὰ τετρακοσίων ἀνδρῶν 8δ᾽΄|14ν. ανδράσιν] , 44ς. ὑπέρη- 
σαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες} καὶ διακόσιοι ἄνδρες ἔμενον Ἄττη. τ. Ατῆν. Ἐά. 

καὶ διακόσιοι ἄνδρες ὑπίςησαν Οεοτρ. διακόσιοι γὰρ αὐτῶν ὑπέρησαν 
δῖαν. Οἴτγορ. διακόσιοι δὲ ἄνδρες ὑπέζησαν 851αν. οί. διακόσιοι] 
Ῥγαβηηϊετ, οἱ 93.158. Οοπρ!. διακόσιοι ἄνδρες} διάκοσιοις ᾿ανδρεσιν 
ἴπο) το. ἄνδρες} -ἰ τὰ φυλασσέιν 82, 93, τοΒ. -Ἐ καὶ κατι- 
λειψε ἔχει διακοσιες ανδρας τὰ φυλάσσειν τς8. ἐκαάϑισαν] ἐκάϑη- 
σαν (οπιρί. τοῦ Βοσόρ] α τα τού, 1: ς8, 247. 

ΧΙ. Καὶ εὐρίσκασιν] καὶ εὑρήσκεσιν (0) 242. καὶ εὗρον Αγ. ἱ. 

Ἄπη. ἘΔ. δῖαν. Μοΐᾳ. χαὶ εὗρον ἐκεῖ Οεοτς. δῖαν. Οἴἶτορ. ἄν- 
δρα] -᾿ ἕνα Αττι. τ. Ἄττῃ. Ἐὰ, ν ὠγρῷ] ἐπ᾽ α᾽γρᾷ Θεοῖς. καὶ 
᾿λαμξάνεσιν αὐτὸν] α 44. καὶ ἐλάμβανον αὐτὸν δῖαν. ἄς, ἤπο καὶ, 
δος. καὶ ἄγεσιν αὐτὸν] α αυτον γι. καὶ ἥγον Ατῖη. 1. ΑΓ. 
ἝΔ4. καὶ ἦγον αὐτὸν ΟΘεοτρ. δίαν. αὐτὸν πρὸς Δαυίδ] πρὸς Δαυὶδ 
αὐτόν Οουνρὶ. τρὸς ̓ Δαυϊδὴ - ἐν ἀγρῷ ἱπίεῦ Ὠηςοβ Αἰεχ. -Ἐ εἰς 
τὸν ὠγρὸν Ἄχα, τ. Αγηὶ. Ἐάὰ. ᾿πρὸς Δαυΐδ' καὶ διδόασιν) ὥρος 

Δαυειδ εν αγρῳ καὶ διδοασιν 11. ἔς, πἰ Δαυιδ τΖι. καὶ διδόα- 
σιν} καὶ δίδωσιν 246. καὶ ἔδωκαν (ἢς σοῃῃ; [64.} Ατπι. 1. Αγηι. Ἐά. 
'Ὅεογρ. ϑ8(αν. ᾿αὐτῷ]} ἄντον 93. 134. ᾿ὥρτον] -- φαγεῖν ϑίαν. 
Οἷἶτος. καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ) , γ4ᾳ. καὶ ὑδωῤ ἐποτισαν αὐτὸν 
3» 108. (οπρὶ. 

ΧΙ]. Καὶ διδόασιν] και ἐδωκαν 82, 93. Οὐγηρ!. καὶ διϑωασιν 

242. διδόασιν αὐτῷ)  7γ.. κλάσμα] κλασμᾶϊα 71, 82, 246. 
κλάσμα παλάϑης] 233, αρνὴιεπέπεσι ταῦ εατγίςσανει, οἰ ἄμα: μυας 2αγα: 

ϑγγζ. Βαυ- Ηεῦγ. παλάϑης:} -Ἐ καὶ δυο ςαφιδας το, 82, 93, 1οβ. 

Οομρὶ. (ΑΙεχ. ργὸ δυο μᾶδεϊ διακοσίους 111.) παλάϑη καὶ δύο ςα- 
πήδας (ἢς) 24). κλάσμα ἵν ταλαϑῶν Ατγη). 1. Αγ. Εά. καὶ 
ἔφαγε] -ἰ- και ἐπότισαν ἀντὸν υδωρ 74. κα 24ς. εἰ ἀμο ᾿ξραιωγας μῦν 
2 δ οἰ οογπεάϊ Αὐ. 1. Ασα Εά, εἰ ἀἄμας ᾿ἰραίεγας μυιδ ραῤῆε. 
μα εμπὶ εοπιεα γε! αν. καὶ κατίςη] καὶ ἐξεδαιώϑη Ατπι. τ. 

Αὐπι. Εά. καὶ ἐκραταιώθη 8[αν. γούεηες οβ Ψυ]ρ. τὸ τυνεῦμω 
αὐτῷ ἐν αὐτῷ] ἐν αὐτῷ πνεῦμα αὐτὰ Απῃ. ᾿. Απη, Εά. ἂν αὐτῷ] 
λ 44. ἐπ᾿ αὐἷον τς8. ἐπ᾿ αὐτῳ 247. ΑΙεχ. ὅτι οὐ] διοτι οὐ 93, 
1οβ. Οοιρὶ. οὐ βεδρώκει}] ου βεδρωκεν ς6. εκ ἐδεδρωκει 1τς8, 
ἄρτον δες. Δὰ βη. οοῃ).} ἄρτον εἰδὲ υδὼρ τρεῖς ἡμερας «4. πεπώκει] 
πεέπωχεν τό, 24ς. εἐπέπωχει 93, 1.8. τοεπόχοι (ῆς) τοό. τρεῖς 
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας] τρισιν ἡμέραις το. τρισιν ἡμέραις καὶ 
τρισι γυξι 82, τοϑ. Οομηρὶ. τρίσιν ἡμερας (ἢς) καὶ τρισὶν νυξι 
93 ᾿ : 
᾿ΧΠῚ, Καὶ εἶπεν αὐτῷ]  αὐτῳ 954. δ5ῖν. Οὗτοσ. Τίνος σὺ-- 

᾽ ᾿Ὶ . 

εἶ 2] πόϑεν εἰ καὶ καὶ τίνος εἶ σὺ (ῆς) ΧΙ. τ'οϑὲν εἶ καὶ τινος εἶ συ 

44. ξῖ,) κό, 71) 74) 825) 93, τοβ, 120, 134.» 144, τς8, 236, 243, 246. 
Οστηρὶ. ΑἸά, Ὁ αι. Νῖς. εοῦρ. ὅν. ἔς, πἰῆῇ σὺ εἶ, τοῦδ. ποϑὲν 
ὄν" καὶ τινος σὺ εἶ; 242. ποϑὲν εἰ συ καὶ τίνος εἰ 24ς. σὺ εἶ] ΤΥ. 

49. Αττη. 1. Αστη. ἙἘά. καὶ πόϑεν εἴ} - συτῖ9ρ. καὶ εἶπε] και 
εἰπὲν ἄνήῳ ΧΙ. Οεογε. ϑῖαν. Οὗτος. καὶ εἰπε---ανδρὸς} καὶ εἰπε 
δαλος εἰμι ἀνδρος 44. εἶπε τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπ]ιον] εἰπεν, οτι 
αιδαριον Αἰγυπῆιον 71. τὸ Αἰγύπῆιον] αὶ Αττη. 1. Αγηη. Ἐά4. Θ ογς. 
δίαν. Οὗἶτορ. Ἐγώ εἰμι δᾷλος} δαλος εἰμι εγω 82, τοϑ. Οοπρί. 
δὅαλος εἰμι 93. Αἰγύπλιος εἰμὶ ἐγὼ δδλος Ατα. τ. Ατη). Εά, ἔς, ἰῇ 
καὶ δᾶλος, Οεοτρ. δῖαν. Οὗτος. κατέλιπε] ἐγχατελιπε 82, 123. 
ἐνκατελειπε 93: εγκαελειπε τοϑ. Οοπιρὶ. ὅτι ἡνωχλήϑην] διοτι 
ἡἠνωχληϑὴν 93. ἤνωχλήϑη»] ἐνωχλιϑὴν τό. ἐνοχλιϑὴν ᾿ο6. ἐγὼ 
σήμερον τριταῖος] σήμερον ἤϑη τρίτη ἡμέρα ἐςίν. Οεογρ. σήμερον ἤδη 
τρίτην ἡμέραν. ϑιαν. σήμερον] α 246. 

ΧΙΝν. Καὶ ἡμεῖς} ἡμεῖς δὲ 93, 1το8. Οοπρὶ. Καὶ ἡμεῖς ---τοῦ 

Χελεϑ} διφιίάοπι πος ἐγερίπιμς σά συβγαίονι ρίαρανα Οεγειἀϊ Ψυϊρ. 

ἐπέϑίμεϑα] ἀνέδημεν Θεοῖς. ἰδὲ ἀνέδημεν 81αν. Οἶτορ. ἔδημεν ϑ8ἰαν. 
Μοίᾳ. ἐπὶ τὸν Νότον] α τὸν 11, ΧΙ, 29, τό, 64, 71, 745) 93, τοῦ, 
110.) [34,) 1445) 1ς8, 236,242, 24ς, 246, 247. Αἰεχ, (δῖ. Νίς. ἐπὶ 

τὸν Νότον τῇἪ Χελεϑ}] ἐπὶ Νοτε Χελϑι 44. ἐπὶ νοτξ τῇΈ Χαρρι τοϑ. 

ἢς, ηἰῇ Χορεϑὲ, ΟοπρΙ. τῇ Χελεϑὴ] ἕως Χελεπὰ Οεορ. ἕως Χε- 

λεφὶ δῖαν. Οἴἶτορ. ἕως Χελεϑὶ δῖαν. Μοίῃ. Χελεϑ}] Χολϑει 11. 
Χορρὶ ΧΙ, 19, 29; (ςς. οσττ. Χελεϑι ἔργα δ αἱ. τλ.) τόᾳ7ι1, 1ς8, 2.43. 
Χελϑι 74) τού, τ2ο, 134.) 144) 236. Χορρει 82) 93, 110, 242) 54ξ. 
Χελθει τι. Χωρι 246. Χερεϑοι 247. Χερηϑεὶ Αἰεχ. Χερέτηβτηι. 
ἙἘὰ. ἐπὶ τὰ τῆς Ἰεδαίας μέρη] ἐπι τα μερη ἴϑϑαιας 71. ἐπι. τῆς 

Ιδεμαιας μερη 246. ἐπὶ τὰ μέρη τῆς Ιεαδαίας ΑΥπι. τ. Ατγηϊ. Ἐάὰ. 
α ἐπὶ σεοῖ. τῆς Ἰεδαίας} τῆς Ἰδεμαιας τό, 247. μέρη) 
μέρρη (ἢ) 93. καὶ ἐπὶ Νότον Χελδδ] καὶ ἐπι τὸν Γελδς 11. ῆς, 
ὨΙΩ Γελέόχε, 121. Α]ά. νοτὸν Γελῦβε 44. καὶ νότον Γελξξε τού. 

καὶ ἐπὶ Γελδὲ Θεοτρ. καὶ ἐπὶ Γελξεὲ δίαν. Οἶτορ. καὶ ἐπὶ Γελξκὴ 
δῖαν. Μοίᾳ. εἰ σά πιεγίδΐοια Οαἰοό Νϊσ. Χελδξ] Γελῦβε ς 2, 6., 
“74γ) 92, 120, 123) 134) 144. 236.Ἡ Γλεδουε ({Ὡρτγα δῷ 8]. π1.) ςς. 
Ῥγατηΐτο, τοῦ 93, 1ο8, 24ς. Χεραδ το. Χελεξδον 546. Χαλεῦ 247. 
᾿Αἴοχ. Απῃ. τ. πῃ. Εά, τῆς Χειλὲδ (οπιρί. Γελξξαὶ (δι. ΝΊς. 
᾿Σεκελῶκ] Σικελα 1Π| 246, Σύκελαγ 71. Σελαγ (ἢῆς) 82. ΣΙικε- 

λχγ τ44, 236, 442. Σικέλαν 247. Σικεῖλ δῖαν. Οἴτορ. ἔνεπυ- 

Ὁ. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΟΝ Α. 
κΕφΦ. ΧΧΧ. 

15. τὰ τῆς Ἰαδαίας. μέρη, χαὶ ἐπὶ ἸΝότον Χελδξ, χαὶ τὴν Σεχελὰχ ἐνεπυρίσαμεν ἐν πυρί. Καὶ εἶχέν. αὐτῷ Δαυὶδ, Εἰ χατάξεις. με. ἐπὶ τὸ γεῦδιρ τοῦτο; χαὶ εἶπεν, Ὅμοσον δή μοι χατὰ τῇ Θεῖ μὴ, 
ψανατώσειν με, καὶ μὴ. παραδαγαί με εἰς. χεῖρας τῇ, χυρίε με, χαὶ χατάξω σε ἐπὶ τὸ γεδδθο τᾶτο. Καὶ χατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ, χαὶ ἰδὲ ὅτοι διαχεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, ἐσθίοντες. 

. χαὶ ππίνοντες χαὶ ἑορτάζοντες ἐν πτᾶσι τοῖς σχύλοις τοῖς μεγάλοις, οἷς ἔλαξον ἐχ γῆς ἀλλοφύ-. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

λὼν χαὶ ἐχ γῆς Ἰόδα. Καὶ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτὸς Δαυὶδ, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸς ἀπὸ ἑωσφόρε ἕως δεί- . “2 ΄  »γ » “2 ; » ν᾽ 2 " 3 δ᾿ ΄ λης χαὶ τῇ ἐπαύριον, χαὶ οὐχ ἐσώϑη. ἐξ αὐτῶν ἄγηῆρ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τετραχύσια παιδάρια, ἃ ἣν ἐπι-- δεδηχότα ἐπὶ τὰς καμήλες, χαὶ ἔφυγον. 
χαὶ ἀμφοτέρας τὰς γυναῖχας αὐτῷ ἐξείλατο. 

Η΄, » ΄ 
ΡῚ ΩΣ Καὶ ἀφείλατο Δανὶδ πάγτα ἃ ἔλαξον οἱ Αμαληκῖται, 

Καὶ οὐ διεφώγησεν αὐτοῖς ἀπὸ βμιχρξ ἕως μεγάλα, : .,ΣέΕὃΠινινι “κα ΄ νΝ ε“" ΄ , ") "»“᾿ ὶ 
χαι ἄπο τῶν σχύλων, χαὶ ἕως υἱῶν χαὶ ϑυγατέρων, χαὶ ἕως πσάντων ὧν ἔλαθον αὐτῶν, χαὶ ππάν-- 2. “ ’ Ν».. .., ἢ, 

ΝΟΣ. ῃ : τὰ ἐπέφρεψε Δαυΐδ. Καὶ ἔλαβε πάντᾳ τὰ ποίμνια, χαὶ τὰ βαχόλια, καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσϑεν “ ΄ Ν κ᾿ ΄ 2 », ΡΝ “ ἘΠΕ ᾿ τῶν σχύλων" χαὶ τοῖς σχύλοις ἐχείνοις ἐλέγετο, Ταῦτα τὰ σχῦλα Δαυΐδ' Καὶ παραγίνεται 
Φ 

᾿βίσαμενἿ ἐνεπρισαμεν 74,84. ῬΓαΤηἶττ. καὶ 123. ἐνεπρήσαμεν Οοπιρὶ. 
ἐν πυρί] α εν 246. 

ΧΙ. Ιπηϊάμπ) σοπηηηαίῖ8 ἀδεῖξ ἱπ το. Καὶ εἶπεν αὐτῷ] καὶ εἰπε 
προς αὖον 11, ΧΙ, 29, ςς, τό, 64, 93» 1οβ, 121, 1ς8, 242, 54ς, 247. 
Οοιρὶ. ΑΙοχ. αὐτῷ Δαυ) δ] προς αὐἴον 546. Ττ. Αττη. σ. Εἰ 
κατάξεις με] εἰ καϊαδιωξεις με ς2. εἰ καΐαξις (ῆς, εἴπ) μ ἴωργ Ἰϊη.} 
242. εἰ καταδιωξης μὲ 24ς. κατάξεις εἰ με Θεοῦ. κα εἰ ϑίαν. 
τὸ γεδδὲρ 1} το γεδδορ 44. χέρσον, σύφημα (]οΥ: πιαρ.) τό. το 
γέδερ 71. τὸ συξρεμμα (ἂς ἴῃ.) 82, 93, τοϑΒ. τὸ σράτευμα (οπιρὶ. 
δῖαν. Μοίᾳ.Ὺ τὸ γεδδὲρ τξτο 19] τὸν γεδδρ τατον 2άς. τὸ ςράτευ- 
μα τότων Οεοτρ. δῖαν. Οἴτορ. καὶ εἶπεν] χαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Αἷ- 
γυπῆιος Αττι. τ. Αἴτη. Εὰ. καὶ αὐτὸς εἶπεν αὐτῷ Θεοῖς. αὐτὸς δὲ 
εἶπεν πρὸς αὐτὸν δῖαν. Οὗἶτορ. ὌὍΟμοσο»] ὠμοσον τιοό. δ μοι] 
Ττ. ΧΙ, 245. κα δὴ Ατῃ. τ. Αγ. Ἑά. Οεογρ. δι.ν., κατὰ τῷ 
ΘΙΣ] Ἔ με 242. , Αγ σ. ἄστη. Εά. ἐν τῷ Θεῷ Οεοτρ. ϑ8[αν. 
μὴ ϑανατώσει») μη ϑαναΐωσαι ΧΙ, το, 29, ς 55) 64, 82, τού, ττ9, 120, 
123, 134) 1445) 1:8, 236, 243. (οπηρ!. ΑΙ4. (ας. Νίο. μὴ ϑανατώ- 
σε (ἔς ῥτὸ ϑανατῶσαι)" ς6. μη ϑανατώσεις 247. μὴ ϑανατώσειν 
πιχεῖρας] ὅτι α ϑανατώσεις με καὶ καὶ παραδώσεις με εἰς χεῖρα Ατπι. 1. 
ἄς, πἰῇ χεῖρας, Οεοτρ. 81αν. ὅτι μὴ ϑανατώσεις με. καὶ οὐ ταρα- 
δώσεις με εἰς χεῖρας Ατηι. Ἐά, ϑανατώσειν μὲ] ϑανατωσαι μοι 
242. καὶ μὴ παραδᾶναι) αββῆιζι. τε χυρίᾳ μ8} Βαδεὶ μὲ ἴῃ 
Ὁβαγαίᾷ. πηΐποτε ΑἸεχ. καὶ καϊάξω σε] καὶ καϊαδιωξω σε 54 ς. εἰ ἐρὸ 
ἰμεαπ ἰε Μασ. ἐπὶ τὸ γεδδὲρ τοῦτο 25] ἐπὶ τὸ συςρεμμα Τ2το το. 
(οπιρὶ. - καὶ ὡμοσεν αυτω Δαυιδ ΓΩΆΓΡ. 121. ατῶτο 246. ἐπὶ τὸ 
γεόδέρ. καὶ ὥμοσεν αὐτῷ Ατγη. τ. Ατιη. Ἐ4, εἰς τὸ ρρατεῦμα τοῦτο 
Οεογρ. εἰς τὰ ςρατεύματα ταῦτα ϑῖαν. Οἶτορ. ἕως τῷ ςρατεύμα- 
τος τάτα ϑῖδν. Μοίᾳ. «ἐ ξμπεμπι ὑπ. ΕἸ ἡασαυσὶρ εἰ  αυίά. ψυὶς. 
τὸ γεδδὰρ 2.1. .4. τὸ γεδδωρ τό. τὸ γεδαρ γι, 24. 

ΧΥῚ. Καὶ κατήγαγεν] ρτατηϊττ, καὶ ὡμοσεν αὐτω 10, τό, 82, τοϑ, 
123, 158, 246. (οπηρὶ. Ῥγαπηεῖ. καὶ ὠμοσεν αὐΐον 93. καὶ κατῆγεν 
ἍΙεχ. ργοπιτ, καὶ ὥμοσεν αὐτῷ Δαυὶδ. Οεοῦρ. ργϑεπηϊξι. εδάειη ἴη- 
ἴετ ὕῃς05 δῖαν. Μοίᾳ.Ύ αὐτὸν ἐκε᾽] αὐτες ἐκει τό, τοβ, 246. αὐῇας 
82) 93. κ ἐκεῖ Οοπιρὶ. ἰδὲ ὅτοι] ἰδὲ αντοι ς6, 82, 93, τοϑ, 123, 
246. (οπιρὶ. Θεοτρ. διακεχυμένοι] διατεταγμένοι τ5τ.- -Ἑ ἦσαν 
Ἀπ. 1. πῃ, Ἐά. δίαν. Μοίᾳ. ῥγαπιῖ, ἦσαν Οοογσ. ἐπὶ πρόσ- 
ὡπον] ἐπι προσωπὰ 247. ἐπὶ τῶν πρόσωπον Ατῃ. τ. ἐπὶ τορόσ. 
τάσ. τ. γῆς) ἐπὶ ττᾶσαν τὴν γὴν ϑίαν. Οἴἶτορ. πάσης τῆς γῆς] 
απασης ΧΙ, 29, 64, τῖο, 24ς. ΑἸτῃ. 1. ἡ τῆς 44, 74, τού, 144. 
ἐσθίοντες} ἐσϑοντὲς 123. ργαπηῖι. καὶ ἦσαν ϑαν. Οὔἶτοσ. ἐσϑι- 
ουτες---ἑορτάφζονϊες] ἤσϑιον καὶ ἔπινον καὶ ἑόρταζον Αττῃ. 1. Απῃ. Ἑά. 
'Οεοις. καὶ τοίνοντες} δαδεῖ ἴῃ ομαγδές. πιίηοτε Αἰοχ, ἐν 
πᾶσι] αὶ ἐν 134. ἐπὶ πᾶσι 247. Οοπρρὶ. ἐν πασι--μεγάλοις] 
ἐπι πᾶσι τοις σχυλοις 9,. τοῖς σκύλοις] τοῖς κύλοις (Άς) 242. 
α247. τοῖς μεγάλοις] τοῖς μεγίροις Ατῆν. 1. Ατπη. ΕΔ. τώτοις 
τοῖς μεγάλοις δῖαν. Οἶτορ. οἷς ἔλαθον] ἃ ἔλαξον Ατηγ. τ. Ατπῖ. 
᾿"Ἑά. 8[αν. Οὗτος. ἔλαθον) ἔφερον 1,8 ἐκ γῆς ἀλλοφύλων καὶ 
ἐχ γ5.]} ἐκ τῆς αλλοφυλων και εκ τῆς τό. ἦν γῇ ἀλλοφύλων καὶ ἐν ἢ 
δῖαν. Οἷἶγοσ. ἀλλοφύλων] ργαπιῖ. τῶν 246. 
ΧΙ. ἐπ᾿ αὐτὰς} τῦρος αὐτες 29,243. Δαυΐδ], Ηἷς Αἴεχ, 

ἐπάταξεν αὐτὲς} - Δαυὶδ ΑΙεχ. Ατπι. τ. Αἴ. ΕΦ. επὸ ἑωσφόρα] 
ἀπὸ ἀνατέλλοντος ἡλίου Αττη. 1. ἄτην. Ἐά, ἕως δείλης} καὶ ἕως 
ἐσπερας 19, 82,93. Οὐπιρὶ. ἕως δήλης (Π0) τού. εως ἐσπερας τοβ, τ 8. 
«καὶ τῇ ἐπαύριον) καὶ τῆς ἐπαυριον και εϑανατωσε 195) 82, τοῦ. και 

ἐ ἔκεῦ Αγ. 1. πῃ, ἘΔ. ἐπάταξεν αὐτὲς δῖαν. 
τῇ ἐπαύριον] τῆς ἐπαύριον (οτηρ. καὶ ἐκ ἐσώϑη] χαι 

ϑανατωσε. 93. 
ΤΟὔἴἶτος. 

τ τροσϑεν αὐτῷ δῖαν. Οἴἶτορ. 

Χά, 168, 44ς. (ουρ]. ΑἸεχ. 

οὐ διεσωϑὴ ΧΙ, το, 29. 445) τύ, 64, 715 74, 82, 93, τοῦ, τοδ, στο, 
134, 1ς8,.243. Ο(οπηρ!. Αἰά, οὐ διεσωϑηὴ 246. καὶ οὐ τεεριἐσωϑὴ 
247. ΑἸεχ. μήτε εἷς ἐσώϑη δ8ίαν. Οἶτορ. ἐσώϑη] διεσωθη 120, 
123. ἐξ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐΐων τ ς8. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] κα οτι 44, ς6, )τῳ 
82, 93.) το, τς8, 5ᾷς, 246. Οὐπιρὶ. αλλ᾽ ἢ οτι 242. πλὴν μόνον 
Ἄγ). ᾿. Ασω. ΕἘά. σχλὴν δῖαν. τετρακόσια παιδαώρια ΤΥ. Δση. τ. 
Αγαι. Ἐὰά, ἃ ἦν ἐπιξεξηκότα] ἃ ἐπεξησαν 19. ἃ ἐπεδη 82, 93, 
1ο8, (οπιρὶ. ἐπιδεδήκασιν Αττη. τ. Ατην. Ε4, ἃ ἦσαν ἐπιδεδηκότα 
Οεοῦρ. ἐπιξεδηκότα δ5[αν. Οἴτου. ἃ ἐπιδιδήκασιν 81]αν, Μοίᾳ, 
ἐπὶ τὰς καμήλες] ἐπι τας καμῆλας ΧῚ, ἐπὶ καμήλων 82, 93, 1οϑ, 
Οομαρὶ. καὶ ἔφυγον] καὶ ἐφυγᾶν 11]. καὶ ἐφυγε 82,93. ΟΟοιρὶ, 
ἃ καὶ δῖαν. Οἰἶτορ. 
ΧΙ]. Καὶ ἀφείλατο] καὶ ἐκομίσατο 19, 82, 93, τοΒ. καὶ 

ἀφείλετο 74, τού, ι20, 123) 1349 1449 τεϑ, 2161 Οοανρὶ. σᾶντα 
ἃ ἄς. δὰ ἢπ. ςοπι.1 κ 236.ὁΟ: ἃ ἔλαξον] οσα ἐλαδοντώ2. ἃ ἔλα. 
δον οἱ ᾿Αμαληκῖται] οσα ἐλαξεν ο Αμαληχ 82, τοϑ. Οοπρί. ἃ ελα- 
δεν Αμαληκ 93. ᾿Αμαληκῖται) Αμαληκειται 245. ᾿ καὶ ὄμφο- 
τέρας} α ἀμφοτέρας γι. αὐτῷ} αὐτῷ 'ΑΙεχ, “ ἐξείλατο} αὶ γι, 
ΑΙά. ἐξείλετο γ4, τοῦ, τοϑ, 120, 123) 134, 144. (ΟΠ. εξει- 
λετὸ Δαυιδ τς8. .- Δαυιδ 247. Αἰεχ. Ατηγ. τ. Απη. ΕΔ, ἀφείλατο 
ϑίἷαν. ᾿ 

ΧΙΧ. Καὶ οὐ διεφώνησεν αὐτοῖς} καὶ εκ ἐφονευϑὴ εν αυτοις τό, 
α αὑτοις 247. καὶ οὐκ ἀπελείπετο ἀπ᾿ αὐτῶν Ατην. τ. Ατηγ. Εἀὰ, 
καὶ οὐκ ἀπελείπετο ἐκεῖ ἐϑὲν δῖαν. Οἶτορ. καὶ οὐκ ὄλετο αὐτοῖς 
δῖαν. Μοίᾳ. Νέες ἀρξεῖε φαυϊάφααπε  αἱὶςσ. δειεφωνησεν) αἀίοτ. ΓΔ. 
συνεχρῆσατο 92. διεφώνησεν αὐτοῖς] ἐφονευϑὴ εν αὐοις 246. ἕως 
μεγάλε] ργβπιῖτε. καὶ 93) τοβ. Οοτηρί. καὶ ἀπὸ---ϑδυγατέρων] και 
ἑῶς υιῶν καὶ ϑυγάτερων καὶ ἀπὸ των σκυλων 247. ΟΟΠΊΡΙ. Αἰεκ. καὶ 
ἀπὸ υἱῶν καὶ ϑυγατέρων καὶ ἀπὸ τῶν σκύλων Ατηγ. τ. Αγπι. Ε4, καὶ 
ἀπὸ τῶν] κα καὶ 93) 1οβ.. πὸ τῶν σκύλων] απὸ τῶν σκευων 74. 
α καὶ το. Οεογρ. ϑίαν. Οἴἶτορ. καὶ ϑυγατέρων] καὶ ἕως ϑυ- 
γατέρων Θοοῖρ. καὶ ἕως τσάντων] , ἑως 44. ῥταιπήϊι. καὶ ἀπ 
τῶν σχυλων, ἐχ τεροῖίζο, 93, 1ο8. α καὶ Ατην σ. Ατπι. Ε4, καὶ 
ταντα 8ϊαν. Οὗτος. ὧν ἔλαξον αὐτῶν] ὦ ἔλαθον ὠπ᾿ αὐτῶν Ασιμ. σ. 
Αται. 4. ἃ ἔλαθον (εοτρ. δίαν. ἔλαξον αὐτῶν] ἐλαΐξον απ᾿ αὖ- 
τῶν Χ]. ,αντῶν γι. καὶ πανταὶ τα παντα ΧΙ, 44, τό, 64, γ1, 
74,) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 119, 123, 134» 144) 18, 236, 242.) 243. 
Οομρὶ. ΑἸά. ΟΣ. Νίο. τὰ παντὰ τὰ 24ς. καὶ καὶ 24). Ατπῃ. τὶ 
Ἄτη). ἘΔ. καὶ πᾶντα ἐπέςρεψε Δαυὶδ] ἐπέρρεψεν αὐτὰ Δαυὶδ ἴω- 

τοάντα } πάντας 1Π. , Οεοῖρ. ἐπέ- 
ἔρεψε] νπεέγρεψε 71, τῶο. ἀπερρεψεν τς8. ΟὈΠΙΡΙ, ; 

ΧΧ, Καὶ ἔλαδε] και ελαξε Δαυιδ ΧΙ, ςς, ςό, 74, 82, 95, 93, 
τού, τοβ, ττο, 120, 123, 134) 144, 236,42, 24ς, 247. ΟΟμΡΪ. Αἴεχ, 
Απη. τ. πῇ. Ἑ4. Οεογρ. δῖαν. καὶ ἔλαδε Δαξὶδ Οαε. Νίς. ποίω- 
νι ὦ} - αὐὔων 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. καὶ τὰ βακόλια)] , τα 44. 
τῶν σκύλων] -Ἐ καὶ ἔἐπεν αὕτη προνομὴ Δανιδ ΧΙ, καὶ τοῖς σκύ- 
λοις ὅς. δὰ Άη. οοπ).} 1. τοῖς σκύλοις ἐκείνοις ἐλέγετο] καὶ τοῖς 
σκύλοις ὄνομα ἐκάλεσε Αγηι. τ. Ατγπι. Εά. καὶ σκῦλα ἐλέγετο 512ν. 
Οἶτορ. καὶ τὰ σκῦλα ἐκεῖνα ἐχλήϑη ϑἴΑν. Μοίᾳ. Ταῦτα τὰ 
σχῦλα] σαντα τὰ σκυλα ξ2. ὅτι ταῦτα σκῦλα Αἴ. τ. Ατηι. ΕΔ. 
σκῦλα δίαν. Οἴἶτορ. τὰ σκῦλα] α τὰ 20, 445 749 τού, το, 134, 

Δαυϊδ[ὴ - ἐξςί Αχ, τ. Ασηχ ΕΔ, 

ΧΧΙ. Καὶ παραγίνεται Δανὶδὴ α Δαυιδ 44. καὶ ἦλϑε Δαυὶδ 
Αστα. 1. Ασγην, Ἐά, Θεοῦ. δῖαν. διακοσίους ἄνδρας} Βαθεὶ διακο- 
σίες ἱα “δατλς. πλίποτε Αἰθχ. κα ἄνδρας Αἴ. τ. Ασὰ, Ἐά. τρὺς 
ὑκολειφϑύτας] τὰς ἐκλυϑέντας 11, 121, 247. Αἰεκ. τὰς ἀπολειῷϑεεν- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 

-᾿ 

τας το, τοϑ. (οπιρὶ. τὲς ἐκλελειμμένες ΑΥπ,. 1. Αται. Ἑά. δῖαν. 

ἹΜοίῃ. 18 ποορεύεσϑα!] τε πορευϑηναι ΧΙ, 20, 74. 93» τού, τοϑ, 
᾿ ΧΟ) 1347144) 158, 236, 242, 247. ΟὐΟπιρὶ. 19) 55. οπισω του 

πορευεσϑαι 121. ῬγροΠηΪ τ. ὠπὸ Ατπι, τ. Αστῃ. Ἐά. ἐπορεύοντο Οεοτρ. 
χαὶ ἔτοι ϑϊλν. Οἷον. πορεύεσϑαι---Βοσὸρ] πορευϑηναι οπισω Δαυιδ 
καὶ τὰς διακοσιες τες ἐν τῷ χομαρρῷ Βοσορ 44. ὀπίσω Δαυὶδ 

οπισὼ αὐτῷ 71. μέϊα Δαυιδ τ21. καὶ ἐχάϑισεν] ὃς ἐκαϑισεν ς ζ» 

ξ6, 82, 93; τοϑ, τς8, 246. Οοπιρ. καὶ ἐκώϑισεν---χειμάῤῥῳ] καὶ 
τας διαχοσιας ἀνδρας τω χειμαρρω τοῦ-.. ἃς ἐκέλευε μένειν ἐν τῷ χει- 

μαρῤῥω 8ἴαν. αὐτὲς] α ςό, 82, 93. 246.-Ὁὁ ἐν τῷ χειμάῤῥῳ] ἐπὶ 
τῷ χειμάῤῥε Οεοτς. τῷ Βοσὸρ] τῷ Βεανα 11. τῳ Βεχὼρ 111. τῳ 

Βοσορ τό, 119, 158, 24ζ. Αἰεχ. κα τῇ 64) 93, 247. (οπΊρΡ]. τω Βαι- 

ἀνα τῶι. τοῦ Βοσὼρ ΑἸά, καὶ ἔξηλϑον] καὶ ἐξηλϑὲν 93. καὶ 
εἰς ὠπάντησιν] α 44. εἰς ἀπάντησιν 23] α τό, 246. τὸὁἢ δλαξ 

ὙΣ μετ᾽ αὐτα} τῶν μετ᾽ αὐῇα 247. τῆς δυνάμεως ἥ μετ᾽ αὐτῇ Ατπι. τ. 
Ατπι. Ἐά. τῷ μετ᾽ αὐτῷ] ὃς ἣν μετ᾽ αὐτῷ Οδοῦγ. ὃς μετ᾽ αὐτῷ 
δῖαν. καὶ προσήγαγε! καὶ προσῆλθε 19, 82, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. 
καὶ ἦλθε 58αν.. καὶ προσήγαγε Δαυὶδ ἕως τῇ λα] ς6. καὶ 
ἤγγισε Δαυὶδ εἰς τὴν δύναμιν Ἀπη. τ. Απη. ἘΔ: - λαξ] λαξ τα μετ᾽ 

αὐτῷ 71. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν] καὶ πρωτησεν αὐΐες 82. (οπιρὶ. 
καὶ εἰρωτῆσεν αὐΐας 95. καὶ ἠρώτησε περὶ ὑγιείας αὐτῇ Αττη. 1. Αγῃηι. 

Ἑά. ἠρώτησαν αὐτὸν ὅζο. δὰ ἤἥῃ. οοπ.] "αἰμέαυὶ ἐος ρῥαεΐβεε. Ψυϊσ. 

αὐτὸν] αὐες τοΒ. αὐτῳ 247. τὰ εἰς εἰρήνην] α τὰ τοϑ, 247. εἰς 
εἰρήνην, οὐπη εἰς ἴῃ ομαγαός. τΐποσς, Αἰεχ. ἐν εἰρήνῃ Αγῃ. σ. Απτη. 
Ἑά. ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ Οεοτς. : 

ΧΧΊΙ. Καὶ ἀπεκρίϑη---ονηρὸς}] καὶ ὠπεκρίϑησαν αὐτῷ ττᾶντες 
ἄνδρες λοιμοὶ καὶ πονηροὶ Ατπι. ἘΔ. ἔς, ἤπε αὐτῷ, Ατη). τ. Οδογρ. 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὠπεκρίϑησαν τοῶντες ἄνδρες ὄργιλοι καὶ πονηροὶ 
81αν. ΟΥΐτορ. Καὶ ὠπεικρίϑη--- Δαυὶδ] καὶ ἀπεχρίϑη σᾶσιν προ- 

ϑύμως εἴπον. τρὸς τῶν ἀνδρῶν τῶν ποολεμιςῶν τῶν τεορευϑέντων μετὰ 
«Δὰᾶδ ((ς) 24ς. λοιμὸς καὶ πονηρὸς} τσονηρος καὶ λοιμος 93, τοϑ, 

Οοπιρί. τῶν ἀνδρῶν] 44. τῶν ἀνδρὼν τῶν ποολεμιςὼν] ἐξ ἐν- 
δρῶν πολεμιςῶν ΑΓΠχ. 1. τη). Ἐ4ά, πὸ ανδρῶν πολεμιςῶν Οἔεογρ. 
ϑίλν,. σῶν πορευϑέντων]) οἱ πορευϑέντες ἧσαν Ατῃ. τ. Απη. Εὰ, 
καὶ εἶπον] καὶ εἰπαν 11, ΧΙ, 29, ς 5» 745 τού, 123», 134, 14451ς58, 436, 
242, 24ς) 246. (Δι. Νὶς. χαὶι εἰπὲν 64. ΑἸεχ. Ὅτι οὐ] α οτι 44. 

διοτι οὐ 93, τοϑ, 123, 247. ΟΟμπΡ]. ΑΙεχ. οὐ καἸεδιωξαν] ἐκ ἦσαν 
χαϊαδιώξαντες Αττη. τ. Ατηι. Ἐά. 
μὲν αὐτοῖς] α αὐτοῖς Ατπὶ. 1. 
Απη. Ἐὰ, ἀπὸ τῶν σκύλων Οεογρ. δ[αν. 
σιν. σ᾿. ἄσπι. Ἑά4, ἃ ἐλάξομεν Οεοτσ. δ[λν. Ὁ 
λαμεϑα 11, ΧΙ, 29, τς» 64, 119, 243; 246, 247. Αἴεχ. 
82, 93» 1οϑ. Οοπρὶ. ἐζηλάμεϑα (Άς) 24ς. 
24ς.. ἀλλα 82. 93. Οοτηρὶ. οτε αλλᾶ το8. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἕκαςος] 
ἀλλ᾽ ἕκαςος Ατῆχ. 1. Ατῃ. Εὰ. θογρ. ἄλλα μόνον ἕκαςος ϑ8ῖαν. 
ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἕκαςος ὅζο. τἀ ἔπ. σοη.} (κά Λιβείαι μπὶσίφηξ χοῦ μα εἰ 

ΤΙΣ φαος ἐμπὶ ἀσεερογ πὲ, γεεεάαπι, υὶς. τὴν γυναῖκα αὐτῷ] τὴν 

γυναικα ἑαυτξ 93. τὴν γυναῖκα αὐτὸ ---ἀἩἹαγέσϑωσαν] γυναῖκα καὶ 
υἱὸς λαξέτωσαν Αἴπι. τ. ΔΙ. Εά. αὐτῷ τ᾿, 23] αὐτὰ ΑἸά. ΑἸοκχ. 

καὶ τὰ τίκνα αὐτθ αὶ αὐτε 44. ἀπαγίσϑωσαν)} ἐπαγεσθϑωσαν 11], 
71, 120, 134, 144. 158, 242. εἐπαγαγεσϑωσαν 20, 243. 
γεσϑωσαν τοϑ. (οτΩΡ!. καὶ ἀποςρεφέτωσαν] και αἀποςρεφεσϑωσαν 
γ1.. καὶ αἀποςρεφητωσαν (0) 121. ὠπορρεφέτωσαν] ἐπιςρεφετω- 
σαν 17. αποςραφητωσαν ξςξς, 937) 1τοβ. (ογυρὶ. 

ΧΧΠῚ. Οὐ ποιήσετε ὅτως] μὴ ποιηϑήσεται ὅτως ἀδελφοί μου 
Αται. τ. Ατῃῃ. Εά. μὴ ποιεῖτε ἀδελφοί μου ὅτως Οεοτρ. 8[αν. ποα 
“ε )αεῖοιες, Κγαίνες πιεὶ ὙαΪρ. ὅτως] Ἐ αδελφοι μὲ 82) 247. ΑἸεχ. 

ἐκ τῶν σχύλων] - ἔνταῦϑα Ατη. 1. 

ὧν ἐξειλόμεϑα] ἃ ἐξειλ. 

ἐξηρημεϑα 
ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] α οτι 74, 

δώσομεν] δωσωμεν 9,4. δώσο- 

ἐξειλόμεϑα] ἐξει-- 

-ταύΐης ςς. 
-ἐπάνω] καὶ ἐπέκεινα 82, 93, τοϑ. (πη. 

ἀπαγα-" καὶ εἰς} ἢῃε6 εἰς ἘΠΌΘῈΕ Οεογρ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧ, 

Δαυὶδ πρὸς τοὺς διαχοσίους ἄνδρας τοὺς ὑπολειφϑέντας τ πορεύεσϑαι ὀπίσω Δαυὶδ, χαὶ ἐκά- 

ϑισεν αὐτὰς ἐν τῷ χειμάῤῥω τῇ Βοσὸρ, καὶ ἐξήῆλϑον εἰς ἀπάντησιν Δαυὶδ γδι εἰς αταντησο τοῦ 

λαξβ τῷ μετ᾽ αὐτϑ" χαὶ προσήγαγε Δαυὶδ ἕως. τῇ λαδ, χαΐ Ἰρα τη σανυσυτονιτα ἘΠῚ ΕΓ ΉΝΙν: Καὶ 

ἀπεχρίϑη πᾶς ἀνὴρ λοιμὸς χαὶ πονηρὸς τῶν ἀγδοῶν τὼν πολεμίςων τοῦ πορευϑέντων μετὰ Δαυὶδ, 
᾿χαὶ εἶπον, Ὅτι οὐ κατεδίωξαν. μεθ᾽ ἡμῶν, οὐ δώσομεν αὐτοῖς ἐχ τῶν σχύλων ὧν ἐξειλόμεϑα, ὅτι 

ἀλλ᾽ ἢ ἕχαςος τὴν γυναῖκα αὐτῷ, καὶ τὰ τέκνα αὐτῇ ἀπαγέσϑωσαν, καὶ ἀποςρεφέτωσαν. Καὶ 

εἶπε Δαυὶδ, Οὐ ποιήσετε ὅτως, μετὰ τὸ ππαραδδναι τὸν Κύριον ἡμῖν, χαὶ φυλάξαι ἡμᾶς, καὶ 

«παρέδωκε. Κύριος τὸν γεδδὲρ τὸν ἐπερχόμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. Καὶ τίς ἐπαχέόσεται 

ὑμῶν τῶν λόγων τότων ; (ὅτε ἐχ ἧτ]ον ἡμῶν εἰσιίλ διότι χατὰ τὴν μερίδα τῇ χαταδαίνοντος εἰς τὸν 

πόλεμον, ὅτως ἔςαι ἡ μερὶς τῇ χαϑημένε ἐπὶ τί σκεύη, χατὰ τὸ αὐτὸ μεριδγται. Καὶ ἐγενήϑη 

ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης χαὶ ἐπάνω, χαὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα χαὶ εἰς. δικαίωμα τῷ ̓ Ισραὴλ ἕως 
- Η τ νον, ἀφ σὰ Ἂν ᾿ “ν τ ως- 

Ῥγογηἶττ. αδελφοι μοι 93. Ργϑτηϊ. αδελφοι μᾷ τοϑ. Οοπῖρ!. μετῶ 
τὸ - ἡμῖν] μετὰ τὸ παραδᾶναι αὐτὲς ἡμῶν τὸν Κύριον Ατιη. τ. Αστῃ. Ἑά. 
παραδόσεως χάριν Κυρίᾳ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι τοαρέδωχε Κύριος ἡμῖν 
δῖαν. Μοίᾳ. μετῶ τὸ τταραδδναι] μετὰ τε τσαραδεναι 93. τὲν 
Κύριον] κα τον 64. ΑΙά. τὸν Κύριον ἡμῖν] τον υριον ἡμῶν ΧΙ, 242. 
Κύριον υμιν τς ἐναντιδς 82. ἔς, Π]Π υπεναντιδς, 935) 108, Ἑύριον 

ἡμῖν τὰς ὑπεναντίας ΟοπΊρὶ. ἡμῖν τὸν Κύριον Οδοτρ. καὶ φυλάξαι 
ἡμᾶς] καὶ φυλάξεως ἥ φυλάτ]ει ἡμᾶς ϑίαν. Οὗτος. καὶ ἐφύλαξεν 
ἡμᾶς ϑῖαν. Μοίη. εἰ εἰβοάέυϊε πος Μασ. φυλάξαι ἡμᾶς] φυλαξαι 
ὑμᾶς 93. φυλασσειν ἡμᾶς 121. καὶ παρέδωκε---ἐφ᾽ ἡμᾶς] καὶ 
ταραδεναι τὸ συςρεμμᾶ τὸ ἐπελῖον ἐφ᾽ ἡμᾶς 10, 82, 93. ΟΟπιρὶ. καὶ 
παραδᾶναι τὸ σύγρεμμα τὸ ἐπελϑόντα (ἢς) ἐφ᾽ ἡμᾶς -6.ἁ ππαρέδωχε 
Κύριος} α Κυριος 546. τὸν γεδδδρ] τὸν γεδερον 24ς. τὸ συξρεμμα 
246. τὸν γεδδὲρ ὅτο. δὰ ἔπ. οοπι.} εἰς χεῖρας ἡμῶν τὸ γεϑὲρ τὸ 
ἐπερχόμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς. Ατὐτῃ, 1. ὅο, πἰῇ τὸ γεδϑὲρ ἐπερχόμενον, Αττη. 
Ἑά. το ςρατεύμαϊα ταῦτα ἐπερχόμενα ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. 
Οεοιρ. ἄς, ἤπε ταῦτα, ϑ8[ᾶν. Οἷἶτορ. τὸ σράτευμα τοῦτο ἐπερχό- 
μένον ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. ϑῖλν. Μοίᾳ. τὸν ἐπερχόμενον] τὸ 
ἐπελϑόντα (Π0) 246. τδτον ἐπερχόμενον 247. ἐπερχόμενον] ἀπελ- 

ϑούα ΧῚ. επελϑοντὰ 29, 44γ ς5» 71») 74) 92. τοῦ, 119, 120, 123, 
1345) 1445) τς8, “16, 242, 243, 24ς. (αἴ. Νίς. ἐπελθὸν (ῆς) τοϑ. 
εἰς χεῖρας ἡμῶν] εἰς τας χειρας ἡμῶν τύ, 93. : 
᾿ΧΧΙ͂Ν. ἐπακέσεται] νπαχσεται 11, 20, 44» 45, τό, 4, γι, 74, 

92, τού, 119, 1445 1ς8, 242, 24ς. (αἱ. Νίο. αἀκεσεται 82, 93. 
Οὐομρὶ.. ὑπακέσετε (6) 1324. ὑμῶν] ἡμῶν 649 246. ροηῖϊ. ροξ 
λογωῶν 82, 93,) τοΒ. (οπιρὶ. Ατπι. 1. Ασηι. Ἐ4. Θεοῦ. τῶν λόγων 
--ἡμῶν] αὶ οὐπὶ ἱπιετπηθά. 242. τῶν λόγων τέτων] τον λογὸν τατον 
44.1.8, 24ς. τὲς λογες τᾶτὰς τό, 246. , τξτων 71. λα 247. λό- 
γον ϑῖαν. Οἷἶτορ. ὅτι οὐχ] οτι οὐ μὴ γι. ἢτ]ον] ἥτγον τηεπάοίς 

64. ἥτϊον ἡμῶν] ητῖον υμων 29, 71, 119, 121, 158. Αἰεχ. ἥτ]ους 
ἡμῶν ζ2, 92, 93» 108, 123, 144. Οὐρὶ. (Αῖ. Νίο. ἥτ]ες 236.-Ἡὀ ἢτ- 

τον ἡμῶν εἰσι] ητῖον ὑμῖν ἐξὶν 24ς. κα εἰσι 247. ἥτϊον ὑμῶν εἰσιν, οἰπὶ 
εἰσιν ἴῃ οπαγαξς. πηΐποτε, Αἰεχ. εἰσὶν ἥτἼον ἐφ᾽ ἡμῶν Ατιι. τ. Ατσπν, Εά, 
ἡτῆον εἰσὶν ἡμῶν Οεοτᾳ. ἡμέτεροι εἰσὶ δῖαν. Οἷἶτορ. διότι] δια τα- 
τὸ 82, 93. 1ο8. (ὐοπηρὶ. οτι 24ς. τὰ καϊαξαίνοντος] τε καϊαΐξαν- 
τος 93,) 1τοϑ. (πρὶ. εἰς τὸν τοόλεμον] α τον 11, 121. ΑΙεχ. ἅτως 
ἔςαι] βτὼς ἐξὼ 44.) 246. ἅτως ἰςὶν ϑῖλν. Οἴἶτορ. ἡ μερὶς] α ἡὶ Π. 
ΡΓϑτηΪς, καὶ 937) 1ο8. χαὶ μερις 24). τῇ χαϑημένε] κα τε 1]. 
καϑημένε} καϊαδαινοντος (ἔξ. τηοπάοίε τερεϊτιπι) 64. ἐπὶ τῶ σκεύη] 

εἰς τὰ σκενη )γ4. καϊ]ὰ τὸ αὐτὸ μεριᾶνται} καὶ μεριευῖαι καΐα τὸ 
ιἄντο 82, 93, 1ο8. (οῃηρί. 

ΧΧΝΨ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο το, 82, 93» 1ο8, 121. ΟΟΠΙΡΙ. 
Καὶ ἐγενήϑη δίς. δὰ ἤη. οοπ).]} καὶ ἐγενηϑὴ τετο εἰς τροςαγμα καὶ εἰς 
δικαίωμα τῳ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἡμέρας εἐχειγης» χάι ἐπάνω τῆς ἡμέρας 

ἡμέρας ἐκείνης} ἡμερας ταύϊης ΧΙ. ΤΙ. ΟΘδοῦρ. καὶ 

ἐπάνω καὶ ἐγένετο εἰς] 

ἐπάνω τᾶτο εἰς 44. καὶ ἐγένετο] καὶ εγενη Ὴὴ 29, 715» 74) 120, 123, 

134) 144, 236, 242, 24ς. (ἰαϊ. Νίς. ᾿ἐγενηθὴ ςό, 246. α καὶ 93. 
λα τοῦ. Ασπι. 1. ἄτῃ. Ἐά. εἰς τρόσταγμα---τῷ Ἰσραὴλ] ὡς νόμος 
καὶ δικαίωμα ἐν μέσῳ Ἰσραὴλ Απῇ. 1. Ασιῃ. Εά. εἰς πρόσταγμα 

καὶ εἰς δικαίωμα} κα εἰς 11. τῷ 
ἸἾἸ σραὴλ) τὰ Ἰσραὴλ (αϊ. Ν!ς. τῷ Ἰσραὴλ ἕως τῆς σήμερον ἕως 

τῆς ἡμέρας ταύτης τῷ Ἰσραήλ δ8[αν. Οἶτορ. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης 
5[αν. οίᾳ. ἕως τῆς σήμερόν] ἑως τῆς ἡμέρας ταὐυΐης 29, 44, ςὅ, 
721) 745) 82) 925) 93» 1ού, 110, 120, 123, 134) 144) 158, 236, 242, 

241, 24.ς, 446. Οοηρ!. (δῖ. Νῖς. ἄξογρ. ἢς, πε τῆς, ιοϑ. ἕως 

σήμερον ᾿Ατῖὰ. 1. Ἄτην. Εά. 
΄ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α. 
καθ. ΧΧΧ. 

6. τῆς σήμερον. Καὶ ἦλθε Δαυὶδ εἰς Σεκελὰκ, χαὶ ἀπέςειλε τοῖς πρεσξυτέροις τῶν σκύλων ᾿Ιόδχ 

47. καὶ τοῖς π΄λήσιον αὖτξ, λέγων, ᾿Ιδοὺ ἀπὸ τῶν σχύλων τῶν ἐχιϑρῶν Κυρίου, Τοῖς ἐν Βαιδ)σοὺρ, 

48. χαὶ τοῖς Ῥαμᾷ Νότα, χαὶ τοῖς ἐν Γεϑὸρ, Καὶ τοῖς ἐν ᾿Αροὴρ, καὶ τοῖς ἐν ᾿Αμμαδὶ, χαὶ τοῖς ἐν 

29. Σαφὶ, χαὶ τοῖς ἐν Ἐσϑιὲ, [Καὶ τοῖς ἐν Γὲσ, χαὶ τοῖς ἐν Κιμᾶν, χαὶ τοῖς ἐν Σαφὲχ, χαὶ τοῖς ἐν 

Θημᾶν,, χαὶ τοῖς ἐν Καρμήλῳ, Ἰκαὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσι τ Ἱερεμεὴλ, χαὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσι τῇ 

Κεγεζί, Καὶ τοῖς ἐν Ἱεριμοὺν,, χαὶ τοῖς ἐν Βηρσαβεὲ, χαὶ τοῖς ἐν Νομξὲ, Καὶ τοῖς ἐν Χεδρῶν, 30. 31: 

σκύλων καὶ πρὸς τοὺς πλήσιον αὐτὰ λέγων ϑῖαν. Οἴιχορ. 

ΧΧΥῚ. εἰς Σεκελὼκ] εἰσελάγ᾽" (ἔς) 242. Σεχελὰκ] Σρεελαγ 
64. τ44. (Δι. Νίς. Συύκελαγ 71. Σεκελαγ 82. καὶ ἀπέςειλε--- 
Ἰάδα] καὶ ὠπέςειλεν ἀπὸ τῶν σκύλων ἐκεῖϑεν τοῖς τορεσξυτέροις Ἰώδα 
Ἄπη. 1. πη. Ἐά. εὐ ηῦδε ἄσπα ἀξ ργαέα “επίογίδῳῃ: γμάα Μαϊρ. 

τοῖς τορρεσθυτέροις--λέγων] τοῖς πρεσθυτέροις ᾿Ιόὅδα ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ 
τοῖς τυλήσιον αὐτῷ ἔλεγεν Οδοῖρ. ορὸς τοὺς τρεσθυτερους ᾿Ιόδα ἀπὸ 

τοῖς πρεσ- 
δυτέροις τῶν σκύλων] τῶν σκυλὼν τοις πρεσδυΐεροις 2.47. ΑἸεχ. τῶν 
σκύλων] Ττ. ΑΙά, τῶν σκύλων---πλήσιον αὐτῷ] Ιπδα τοῖς πλησιον 
ἀυΐε των σκυλων ςς, 93. ἔς, πἰῇ καὶ τοῖς, 82, τοϑ. (οὶ. τῶν 
σκύλων ᾿άδα] Ιεδὰ των σκυλων ΧΙ, 29, 44, 52, τό, ό4, 71, γ4, 92, 
τού, 1105 120, 134) 1447) 1ς8, 216, 242, 243, 24ς, 246. (δῖ. Νῖς, 

Ῥγατηϊε, ὡπὸ δῖαν. Μοίᾳψ.Ό. καὶ τοῖς πλήσιον] α καὶ 29, ξό, γ1, 
Σ19,) 168, 242, 243, 24,246. τῶν πλησίον 44) ζ2, 74γ022 τοῦ, 134, 

144. (αἱ. Νίς. τῶν ὡυϑλησιων 120, 226.1{ καὶ τοῖς πλήσιον---οπὸ 
τῶν σκύλων] κα οὐπὶ ἰηϊοιτηρά. ΧΙ. καὶ τοῖς πλήσιον αὐτῷ] φτοκὶ- 

»πὶς {εὶς Ψαὶξ. αὐτῷ} αὐτῇ ΑΙεχ. λέγων] α 436. καὶ λέγει 
Ἀπη. τ. Αγ. Εά. Ἰδὲ] -Ἐ μιν εὐλογία 44, ζῶ, 74, τοῦ, 119, 
120, 1239 134) 1445 1.8, 236, 24ς) 247. Αἴεχ. Ολῖ. Νίς, ΟΘεογς. 
δῖᾶν. - εὐλογια ὑμῖν 64, 82, 93, τοϑ. Οοτρὶ. ΑΙ. Ἰδὲ ἄς. οἀ 
Ἐπ. οοπ}.} ιδὲ εὐλογία ὑμῖν. ἐκ τῶν σχυλων τῶν ἐχϑρων 19. τᾶτο 

ὑμῖν εὐλογία ἀπὸ σχύλων τῶν ἐχϑρὼν Κυρίου Αττη. 1. “Αρείρίίε δεπο- 
ἰδ ίοκεν δ ργσάα δοβίμπ Τοναὶπῖ, ΜΡ. ἀπὸ τῶν σκύλων] ἐκ τῶν 
σκυλὼν 82, 93. 1ο8. ΟΟπιρὶ. ἀπὸ συσηλευτῶν ἃ ἦσαν σκῦλα ϑίαν. 

Οἴἶγορ. α τῶν δῖαν. Μοίᾳβ. τῶν ἐχϑυρῶν] ρτγορῃηῖτῖ. εὐλογιᾶ 1109. 
ΧΧΨΝΙΙ. Τοῖς ἐν Βαιϑσὲρ] και τοις εν Βαιϑηλ 19, τοΒ. ΟομρρΙ. 

Ῥτϑγαϊ. εὐλογία ὑμῖν 29, 243. καὶ τοῖς ἐν ΒΕΘῈρΡ 93. λὲν 119. οἷ 
ἐν τῇ Βιϑὲλ ἐσὲ Ατη). τ. Ασῃῃ. Εά. οἵ ἐκ Βεϑ'σοὺρ 81ν. Οἶτογ. τοῖς 
ὅσιν ἐν Βεϑσδρ δῖαν. Μοίᾳ. Βαιϑσὲρ] Βεϑσορ 44, ς2, τοό. Βεϑ- 
σῈρ ξι» 121. ΑἸὰ. Βαιῶσορ 745 144) 236. (αῖ. Νίο. Βαιϑὸρ 134. 
Βασορ 246. Βεϑηλ 247. Βαιϑὴλ ΑΙεχ. Βεϑοὺρ Οεοτρ. καὶ 
τοῖς Ῥαμᾷ!] καὶ τοῖς ἐν Ῥαμα 11, 19, 44) ςζ, ςό, 64, 74. 93, τοῦ, 
1οΟϑ, 120, 123, 134» 158, 236, 241, 24ς,) 246. (οπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 

(ι. Νῖς. καὶ τοῖς Ῥαμᾷ Νότου] καὶ ἐν Ῥαμᾷ Νότου Αττη. 1. 
Ὅεοτς. 8[αν. Μοίᾳ. καὶ ἐν Ρεμὰϑ Νότε Αττῃ. ΕἘά, καὶ οἱ ἐκ Ῥαμῶ 
ἐπὶ Νότον δῖαν. Οἴτορ. Ῥαμᾷ] Ῥαμαῶ. 82. ἐν Ῥαμάϑ' 247. 
Νότε] νωτε τς. καὶ τοῖς ἐν] α καὶ τού. α τοῖς ϑῖλν. Μοίᾳ.υ καὶ 
τοῖς ἐν Γεϑὺρ) καὶ οἱ ἐν ᾿Ιεϑὲρ Αἴτη. ᾿. Ασπι. Εά. καὶ ἐν ᾿γδὸρ 
Οεοῖρ. καὶ ἐξ Εἰϑηϑὲρ δ[4ν. Οἴτος. ἐν Γεϑ)ὸρ] ενιεϑὲρ 10, 44) 
242, 243. ᾿Ιαϑὴρ Οοπρὶ. Γεϑὸρ] 1[εϑὲρ ΧῚ, 29, ἐς» 56, 64, 71; 
74.) 82, 939 τούς τοϑ, 1105) 120, 134) 1ς8, 245) 246, 247. Αἰεχ. [ο- 

ϑ0ρ 52, 123») 1449 236. (αἵ. Νίο. Ιεϑὸρο2. ΓΕΘΘῸρ 121. Γιεϑι- 
ϑὲρ ΑΙά. 
ΟΧΧΎΤΙΙΙ. Καὶ τοῖς ἐν 19] τοῖς ἐν, ἔπε καὶ ὑδΐχις ἴῃ μος οοχη. τοῦ. 
καὶ οἱ ἐν (ἢς ἰπίτα) Ατιτ. 1. δΐαυε οἴηπεβ. α τοῖς Ασπν. Εά, Οδοῖρ. 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ οὗ ἐξ δῖαν. Οἴτορ. Καὶ τοῖς ἐν ̓ Αροὴρ---ἶν Καρ- 

μήλῳ ἴῃ σοπὶ, ἴ64.] καὶ τοῖς ἐν Ῥαγεηλ᾽ καὶ τοῖς ἐν Αρικαὶν καὶ τοῖς 

“ν Σεφειμωθ, καὶ τοις ἐν ΝΝοϑωμ, καὶ τοῖς ἐν Καρμηλω 10) 1ο8. καὶ 
ἴσοις ἐν Ῥβηλ καὶ τοῖς ἐν Αρικαιν, καὶ τοῖς ἐν Σεφεινμων, καὶ τοις ἐν Ον- 

ϑομ. καὶ τοῖς εν Καρπηλῳ 82. ἔς, οὔπὶ Αροιηλ ρτὸ Ῥεηλ; εἰ Καρμη- 
λω ργο Καρπηλω, 93. ἕν ̓ Αροὴρ]) ἐν Αρεηρ 29, 44) 5.55 565 64; 74) 
92, τοῦ, 1195 120, 134» 1447 158, 243, 24ς, 246, ἐναρονήλ" ((ο) 

442. ἕν Αρωηρ 247. Οοτρί. ᾿Αροὴρ] ᾿Αροὲρ Ατπι. Εά. ᾿Αροὶρ 
Θεοῖς. καὶ τοῖς 2] α καὶ ξς. καὶ οὗ Αγ. Εα. δίαν. Οἰἶξτος. 
καὶ τοῖς ἐν ̓ Αμμαδὶ] α ςό, 24ς, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. καὶ ἐν ̓ Αμ- 
μὰαδ Οεοῖρ. καὶ ἐν ᾿Αμμαδὶ ϑῖλν. Μοίφβ. ἐν ᾿Αμμαδὶ] Αμμαδεε 
11. Λμαδ ΧΙ. εν Ναμαδὶ 29, 64. 1ς8, 243. ἐν Δμαδι 44) 74γ τού, 
120, 1235. 1345 144. ΑἸά. (αἴ. Νίο. ἐν ᾿Ανναμαδὶ ςς. εν Ναφαδὶ 
τ. ᾿Αμαδεῖ 121. ἐνῶμαδ (πο) 242. ἐν Ἐπϑαμὼν Αττη, 1. Ασπιὶ. 
Ἑά4. Ἰεπϑαμὼϑ Οοάά. 1ς. ϑετρὶ.. ἐξ ̓ Αμαδὶ δῖαν, ΟΙκος. καὶ 
τοῖς ἐν 3. --Ἐσϑιὲ] καὶ οὗ ἐν ᾿ἐσϑαμῶ Αγπι. τ. καὶ οὗ ἐν Ἐσϑαμὰ 
Οοάά. :ς. δεγεὶϊ. καὶ οἵ ἐν Ἰετϑαμὰ Αται. Εἀά, καὶ τοῖς ἐν ΣαΦῚ] 
καὶ τοῖς Σαφαμωϑ 247. καὶ ἐν Σαπὲ Οφογ,. παὶ οἱ ἐκ Σαϑὶ ϑίαυ. 
γοι. 11. τ τ᾿ 

Ν , Ἃ ΄ ρμ -ς ρὲ 9 (6 

χαὶ “σάντας τὰς τύπες ὃς διῆλθε Δαυὶδ ἐχεῖ αὐτὸς χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτξ. 

Οἴἶτος. καὶ ἐν Σαφὶ ϑ8ῖαν. Μοῶ. Σαφὶ] Σαφὴ ςς. Σαφει τό, 
121, 24ς. Σαφα τς8. ΑἸά. Σαφεις 2446. Σιφαμὼϑ' Οοπρὶ. Σα- 
φαμὼς Αἰεχ. καὶ τοῖς ἐν ᾽Εσϑιδ] ῥγατηϊε, καὶ τοῖς ἐν Καρμήῆλῳ 
ἄχό; - καὶ ἐν Ἐσϑὶ Οεοτρ. καὶ οἱ ἐξ ̓ Εσϑὶ δῖαν. Οἶτορ. " οἷ ἐν 
Ἐσϑὶ δῖαν. Μοίᾳ. ἐν Ἐσϑιὶ] εν Γεϑ᾽ ςς. ἐν Ασϑιε 64. ἐν ἔσειε 
121. ἐν ἔσοιε 24ς. ἔν Ἐσϑαμα 247). ἵν Ἐσϑημοῦὶ Οοπιρί. ἦν 
Ἐσϑεμὰ ΑΙεκχ. ᾿ στοπα ἀρῶ ἢ 
ὝὝΧΙΧ. Καὶ τοῖς τ] ἀεεῖξ καὶ υδίφυς, εἴα ἴῃ υἱς. εἴ ρεπυε, Ἰοοο, 

τοό. Καὶ τοῖς ἐν ΓῚΘ) . τό, 119, 1445 245, 246. Ατπ. 1. Αἴ, 
Ἑά. α τοῖς Θεοτε. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ οἷ ἐκ ΓΞ 8ῖλν. Οὗτος. ΓῚ9] 
Γιϑε ΧΙ. ΓΙλ 242. Ῥαχελ 247. Ῥαχὰλ ΟορΙ. Ῥαχὴλ, 
ΑΙεχ. καὶ τοῖς ἐν Κιμὰ3] α 121. Απη. 1. Ατῃ. Ἐά. καὶ ἐν Νι- 
κῶν Οεοτρ. καὶ οὗ ἐκ Κινὼν δῖλν. Οἶτορ. καὶ ἕν Κινὰν 8ϊαν. Μοίᾳ- 
καὶ τοῖς ἐν Κιμὼϑ--Καρμήλῳ] α οὐπὶ ἱπιεπηςά, 247. Οομιρὶ, ΑἸεχ.. 
ἐν Κιμὰϑ] εἰ κινῶν (Ώ.) ς6. ἐκκεινῶν “4ς. ἐκινὰν 246. Κιμὰϑ] 
Κιναν ΧΙ, 44, ζ2, τς, 645 74) 02) τού, 120, 123» 134)144, 236, 242: 

ΑΙά. (αι. Νίς. Κειναν 29, 719 1199, 243. Γηεμαν 18. καὶ τοῖς 

ἐν Σαφὲκ] α Αὔπι. 1. Αγπι. ἙἘά. ἐν Σαπὲκ σεογσ. καὶ οὗ ἔκ Σαφὶχ 

δῖαν. Οἴἶγοσ. καὶ ἐν Σαφὲκ δῖαν. Μοίᾳ. καὶ τοῖς ἐν Σαφὲκ--ε- 
ρεμεὴλ] α οὑπὶ ἰητεττησά, 246. Σαφὲχ] Σαφεις τ6. Σαφὲχ, ΑΙά, 

καὶ τοῖς ἐν Θήμαϑ)] α ΧΙ, ς, γ19 119) 121) 242. Απῃ. :. Ασῃ, Ἐὰ, 
ἐν Θιμάϑ' Οεοτσ. καὶ οὗ ἐν Θιμὰϑ' 8[αν. Οἴἶτορ. καὶ ἐν Θημὰϑ 
δῖαν. Μοίᾳ. Θημ29] Κιμαϑ' 44, ς2, 74) 929 τού, 1345 1445 236, 
Οδι. Νίς. Θιμαϑ ςς, 64. Κιλεαϑ' 20. Θημας 1:8. Θειμα 24, 
καὶ τοῖς ἐν Καρμήλῳ] καὶ οἱ ἐν ̓ Ἐραχὲζ Απτῃ. τ. καὶ οὗ ἐν Ἰεραχὶλ, 
Αττη. Ἐά. καὶ οἱ ἐκ Καρμήλου δῖαν. Οἶτορ. καὶ οὗ ἐν Καρμήλῳ 
δϑίαν. Μοΐᾳ. καὶ τοῖς ἐν τ᾿ τσόλ. τ. Ἱερεμεὴλ] αὶ 19, ξό, 71) τοϑ, 
καὶ ταῖς ἐν τις τολεσι τῇ Ἰσραηλ 82. καὶ οἱ ἐν πόλεσι τὰ Ἰερεμελί- 
τε Ἄττῃ. 1. Αστῃ. ἘΔ, καὶ ἀπὸ πόλεων τῷ ᾿Ιερεωὲλ Θεογς. καὶ δὲ 
ἔκ πόλεων τῷ ᾿πρεεμεῆλ. δῖαν. Οἶτορ. καὶ τοῖς ὅσιν ἔν ταῖς πόλεσιν 

τῷ Ἱερεμεὴλ δῖαν. Μοίᾷ. τῇ Ἰερεμεὴλ] Ἰεραμιὴλ Οοπιρ!. Ἱε- 
ρεμεὴλ] Ισραηλ 11, 93. 121. [Ιεραμεηλ 44) 74γ) 119, 120, 134) 144) 
1ς8, 242, 24ς. (Δ. Νίς. Ἰραμεὴλ τοό. ἱεραμηλει 247. ΑἸεχ, 

καὶ τοῖς υἱκ.-- Κενεζὶ] καὶ οὗ ἐν τοόλεσι τῷ Κινεζίτε Αγ). τ. Ασῃ. Ἐφ, 

καὶ ἀπὸ πόλεων Κενὲῦ εοτρ. καὶ οὗ ἐκ πόλεων τῇἪ Κινεζὶ ϑίαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἐν πόλεσι τοῦ Κενεξὶ ϑῖαν. Μοίᾳ. ἐν ταῖς πόλεσι} 
αταις82. Κιεζὶ] Κενεζει 29, ςό, 64, 82, 93, 121, 246. Α]ὰ, 
Κενεῷ 123. Καινεζι 118. Κεζὶ 242. Κιναιε 247. Κινὶ (οτηρῖ, 
Κειναίᾳ ΑΙεχ. ᾿ ἥν 

ΧΧΧ, Καὶ τοῖς 1] καὶ τοῖς ἄσιν δῖαν. Μοίᾳ.τ.: Καὶ τοῖς ἕγ 
Ἱειμὲϑ] καὶ οἷ ἐν Ῥαμᾶ Ατπ;. τ. ἤο, ἔπε καὶ, Ατπι. ἘΔ. καὶ οὗ ἐς 
Ῥιμὲϑ' ϑίαν. Οὗτος. Ἱεριμοὺϑ) Ῥαμμᾳ 1Η]. Ἑρμα το, 93) 1ο8, 
Οοπιρί. ΑΙοχ. Τεραμεϑ' 29. Ῥαμα 82, 247. Ϊεριμεϑ 242. Ἔρι. 

μὲϑ Θεοῦ. καὶ τοῖς ἐν Βηρσαδεὶ] καὶ οὗ ἐν Βωρῶνς Α΄ῃ. 1. Απ. 
ἙἘά, καὶ ἐν Βερσαξὲρ Θεοτρ. καὶ οὲ ἐκ Βηρσαξὶ 8[αν. Οἴτος. . καὶ 
ἐν Βιρσαδεὲ 8ῖαν. Μοίᾳ. Βηρσαξεὶ] Μαρσαμει τς. Βηρσαξεαε 
82, 93ν 1ο8. Βορσωξεε τς8. Βορασαν 247. Βὴρ ᾿Ασὰν Οομηρὶ, 
Βωρασὰν ΑἸεχ. καὶ τοῖς ἐν Νομδὲ] α τό, 121, 246. καὶ οἷ ἐν 
᾿Αϑὰρ Αστῃ. 1. καὶ οὗ ἐν ̓ Αϑανῶχ, Ατῃι. ἘΔ. καὶ ἐν Νοδὲλ Οεοτρ. 
καὶ οἱ ἐκ Νομδὲ ϑίαν. Οἴτοσ. καὶ ἐν Νομδὲ δῖαν. Μοίᾳ. ἐν Νομ- 
δὲ] ἐνεγκὲ (ἢς) γ1. ἐνεκδὲ (Ης) τού, 144. ἐννόμ" (8) 442. Νομ- 

Θὲ] Νοο 11. Εἰσξε ΧΙ. Ναγεδ 19, 82, 93, το8. Ἐχδε 44) 42, (ς ς. 
οοστ. Νομῦε ΔὉ 8]. τη.) 24) 92» 120, 134) 24ς. (δῖ, Νὶς. Νόμ ({0) 
ό4, τι9ο. Ἐνξετς8, ἐκ βέ (Πς) 226. ΑΧϑ᾽ 447). ᾿Αϑαχ Οομρὶ, 
᾿Αϑὰγ Αἰεχ. π - 

ΧΧΧΙ. Καὶ τοῖς ἦν] α τοῖς 242. καὶ οἷ ἐν Αζη. 1. Αγηι. Ἐά, 
καὶ οἱ ἐκ ϑῖαν. Οἴτορ. καὶ τοῖς ἄσιν ἐν 8ῖλν. Μοίᾳφ. Χεδρὼν)} 
Χευρων 445 71. Χεξρω 93. Χιεξρὸν Θεοῖς. δῖαν. ΟΥἾτορ. στάντας 

τὸς τόπες] ῥταιττ. εἰς ΧΙ, 19, 29, 44» 56, 645 74. 825 929 93» τού, 

1ο8, 119, 120, 123», 134) 144) 148, 236,242; 243, 346, 247 (οπιρῖ. 

ΑΙά. ΑΙεχ. (αι. Νίο. ρῥγαηγεῖ. τοῖς εἰς 71. οἵ κατὰ πάντας τὰς τό- 
πους Ἀπ. 1. σὲ ἐν πᾶσι τοῖς τόποις Απη. Ἐά. ἐν τγᾶσι τόποις 

βίαν. ὃς διῆλθε) εν οἷς διηλϑὲ 64. οὗ διῆλθε ϑίλυ. Οἴτος. 
ςΞΝ 

πὰς 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Α. 

ὶ ἀπὲν δλ, χαὶ οἱ τρεῖς υἱοὶ αὐτϑ. χαὶ ὁ αἴρων τὰ σχεύη αὐτξ, ἐν τὴ ἡμέρα ἐχείν Σ 6 Καὶ ἀπεύανε Σαδλ, χαὶ οἱ τρεῖς υἱοῖ αὐτδ, χα! ὁ αιβ υη ) ἢ ἡμερῷ ἢ χατὰ 

τς ΚΕΦ, ΧΧχρ 

ΚΑῚ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπολέμεν ἐπὶ Ἰσραήλ" «αὶ ἔφυγον οἱ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ἐκ προσώπα τῶν ἀλλο- 1. 

φύλων, χαὶ πίπ]εσι τραυματίαι ἐν τῷ ὕρει Τῷ Ἐελξεέ. Καὶ συνάπ]δσιν οἱ ἀλλόφυλοι τῷ Σαδλ 2, 

χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτϑ, χαὶ τύπ]ουσιν ἀλλόφυλοι τὸν ᾿Ιωνάϑαν, χαὶ τὸν ᾿Αμιναδαξ, χαὶ τὸν Μελχι- 

σὰ υἱὸν Σαόλ. Καὶ βαρύνεται ὁ “πόλεμος ἐπὶ Σαδλ, καὶ εὑρίσκδσιν αὐτὸν οἱ ἀχοντις αἱ ἄνδρες 3. 

τοξόται, καὶ ἐτραυματίσθη εἰς τὰ ὑποχόνδρια. Καὶ εἶπε Σαδλ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σχεΐη αὐ- 4. 

τῇ, Σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου χαὶ ἀποκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλϑωδιν οἱ ἀπερίτμητοι ὅτοι χαὶ 

ἀποκεντήσωσί μὲ καὶ ἐμπαίξωσιν ἐμοί: χαὶ σὐκ ἐξέλετο ὁ αἴρων τὰ σχεύη αὐτξ, ὅτι ἐφοξήϑη 

σφόδρα" χαὶ ἔλαξε Σαδλ τὴν ῥομφαίαν, καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ αὐτήν. Καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη 

αὐτῷ ὅτι τέϑνηχε Σαδλ, καὶ ἐπέπεσε καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν αὐτϑ, καὶ ἀπέσανε μετ᾽ αὖτ, 

ὼ ρα ,’ ἰδ Ζ΄ ἃ 4 3 βὸ ζ΄ σῷ 

τὸ αὐτό. Καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ οἱ ἐν τῷ “πέραν τῆς χοιλάδος χαὶ οἱ ἐν τῷ ππέραν τῇ Ἴορ- 
ᾳ. .3 ᾿ -.. - ες Ν 5. ν» ς ᾿ 

δάνε, ὅτι ἔφυγον οἱ ἄνδρες Ισραηλ, χαὶ ὅτι τέϑνηχε Σαοὺλ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτϑ, χαὶ καταλείπουσι 
Ν ’᾽ ων ἔ "2 ι.φ 3 ΄ ἃς ρὸ 3 3 ρώ 

τὰς πόλεις αὐτῶν χαὶ φεύγεσι" χαὶ ἔρχονται οἱ ἀλλῦφυλοι χαὶ χατοικᾶσιν εν αὑταῖς. Καὶ ἐγε-. 

.᾿ . ἣ 

ἐχεῖ 1 α 44. Ασπὶ. 1. ἄσῃ. ΕἘπδ. ρουϊ( ροίξ αὐτὰ ἤπαϊ, 247. αὐτὸς 
λεν γ.Ὁ» 4.» Ν 3 ς Ὁ νι εΥ 

καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῬ αὐτὸς καὶ ἀνδρες με αὐτὰ Αἴπ). 1, καὶ οἱ ἄν" 

δρες αὐτῷ μετ᾽ αὐτὸ δῖαν. Οἴἶτορ. 

1. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι] οἱ αλλοφυλοι δὲ 44. κ οἱ ΟοτΩΡΙ. ἐπο- 
λέμε:} ἐπολεμον 245. -Ἐ τότε ϑίαν. Οἴτορ. ἐπὶ ᾿Ισραὴλ] εν ἴσ- 

ρβῶηλ 10, 71ν 82) 93. 108. Οοηιρῖ. τρὸς Ἰσραὴλ Ατηιϊ. τ. Ασπι. Εά. 

καὶ ἔφυγον--Ισραὴλ 231. (Βδθεῖ 'π πιαγρ. οὐτὰ ὥρπο οα ΠΟ Π]8) 121. 

οἱ ἄνδρες} κα οἱ 44, ςτν 74, 93» τού, τοϑ, ττ0, (Ιηδτρ. 121.) 134) 144» 

χςβ8, 236, 245. Οοπιρ!. (ας. Νίς. οἱ ὥνδρες Ἰσραὴλ] 71. ᾿ ἐκ 
τροσώπα} ἀπὸ προσωπξ 123. τῶν ἀλλοφύλων] α τῶν 110. καὶ 
πἰπῖεσι] καὶ ἔπιπον Απτη. τ. ΑἌγη. Ε4. Οβογρ. δίαν. τραυμα- 
σίαι] -ἰ τῶν ἀλλοφύλων 71. ἐν τῷ ρὲ! Α τῳ 44. τῷ ὄρει τῷ] 

ἢπε τῷ ὑποημε. 71. τῷ Γελδεέ] α τῷ 44, ςύ, 93, 247. ΟΟΠΊΡΙ. 
Ἀγηι. τ. Ασην. Εἀ. δ[αν. Μοίᾳ. Γελδά Θεοῦ. Γελξενί 8Ιαν. Οἶτο 
Γελξεί] Γελξεαί (ς πα) σαι. Νίς. ! 

11. συνάώπ]εσιν] ἐνέδαλον Ατηι. τ. Αττ. Ἑά. συνηπἝον Οεοτγρ. 
συνῆλθον δ'Αν. οἱ ἀλλόφυλοι] α οἱ 11, ΧΙ, ςς, τό, 64. 110, 24. 
ΑΙοχ. τῷ Σαὲδλ υἱχιε δὰ ἤπ. ςοπ).}  226.5Ἡ. τῷ Σαὲλ καὶ τοῖς 
υἱοῖς αὐτῷ} εἰς τὸν Σαὲλ καὶ εἰς τὰς υἱὲς αὐτξ Ατῃι. 1. Ατγηι, Ἐα, 
μετὰ τῇ Σαοὺλ καὶ μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῇ Οεοτρ. 51.ν. καὶ τύπΊε- 
σιν] καὶ ἔτυπἼον ΑΥπι. 1. Ατιι. Εά4. Οεογρ. ϑ[αν. ἀλλόφυλοι] 
α 44- Ριη. οὐ 745) 93» τού, τοϑ, 247. (οιρὶ. Απτῃ. 1. Αγπι.. 

Ἑὰ. Οοοῦς. δῖαν. τὸν Ἰωνάϑαν} ργαπιῖῖ. τὸν Σαουλ καὶ 119. 
τὸν ̓ Ιωνγαϑαν---τὸν Μελχισὰ] τον Ιωναϑαν καὶ τον Μελχίσα (Βαθεῖ ἴπ 
τπᾶτσ. τὸν Σαουλ-τχαι τὸν Αμιναδαξ, οὐπὶ ἤρῃο οπλ Π]οΠἶ5) 121. 
᾿Αμιναδὰθ] Ἰωναδαξδ 11, Αμιναδαμ, ςς. ΑΙά. Αμειναδαθδ 93. ᾿Αδι- 
ναδλδ Οοπρ. Μελχισὰ) Μελχεισὰ 11. ΄ Μελχιέδε 111. Μελ- 
αχισϑε ΧῚ» 10.) 20, 44) 52) 8) δύ, 71, 74. 82) 92, 93, τού, τοϑ, 110, 

120) 1235) 1349 144) 158, 242924.3.» 249 246, 24.7. (πιρ]. Αἰεχ. (αἵ. 

Νίς. Μελχισοὰ ΑΙ4. Μελχισαυνὲ Ατῃ, τ. Ασπῃ. Ἐὰ, Μελχουσᾶ 

δῖαν. Οὗτος. Μελχισεῶ ϑ8(αν. Μοίᾳ. υἱὸν Σαΐλ] υἱες Σαουλ 

ΧΙ, τον 29. 44) 532) 55» 56, 749 825 025).93, 1ού, τοϑ, 110») 120, 121, 
123» 124) 144. 1ς8, 242, 24ς,) 446, 247). Οομρὶ. Α]Ἰά. ΑΙεχ. (δῖ, 

Νῖς. Αστ. :. Αστη. Εά. Οσεοτρ. ϑῖαν. 
ΟΠ, βαρύνεται] ἐξαρύνετο Ατηι. τ. Απη. Ἑά. Οεογς. 5[αν. . καὶ 
εὑρίσκεσιν αὐτὸν] α αὐον 93, τοό. καὶ εὗρον αὐτὸν Ατηι. τ. Αγην, Ἐά, 
ϑίαν. Μοίΐη. καὶ προσῆλθον ἐπ᾿ αὐτὸν Οεοτρ. καὶ προσῆλθον πρὸς 

αὐτὸν ϑϊᾶν. Οἴτορ. οἱ ἀκοντιςαὶ ἄνδρες τοξόται) “αρίἠανὶὶ ὅγτ. 
ΒΑι- δῦ. ἄνδρες ἀκοντιςαὶ τοξόται Ατηι, τ. Ατη. Ἐά. καὶ ἐτραν- 

λψνφῳ Ἁ ἣ ᾿ 

ματίς9η] καὶ τραυματισϑεὶς ἢν Σαδλ Θεοῦ. καὶ ἰτραυμάτισαν τὸν 

Σαοὺλ ϑῖαν. Οἶτορ. -Ἐ Σαὲλ ἱπῖεγ ὕποος δῖαν. ΜοίᾳᾳἁΎ. ἐτραυμα- 
τίσϑη] ἐτραυμαΐισαν αὖον 93. Οὐρὶ. ετραυματισαν τοϑ. εἰς τὰ 
ὑποχόνδρια] ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις Οεοῦρ. ἐν τῇ κοιλίᾳ ϑίδν, Μοίᾳ. 
ὑποχόνδρια) τὰ ἀκρα τῶν λαγόνων δὶ, τηᾶγρ. ςό. 

ΙΝ. Καὶ εἶπε] καὶ ἐπεσε536.ὙἩ πρὸς τ. αἴρ. τ. σκεύη αὐτῷ} τῷ 
τοζοφόρῳ αὐτῷ ΑΙ. :. Δί. Εά. τὰ σκεύη αὐτῷ} τὸ σκεύη αὐτῷ 

ΑΙεχ. τῶ ὅπλα (ἔς ἱπἴτ4) δίαν. Οἶτος. τὸ ὅπλα αὐτῷ (ἢς ἰηδα) 
᾿ ϑ8ῖαν. Μοῖᾳ. Σπάσα!) σπασον ςς, 1215) 1ξ8. γύμνοε Ατιη. 1. 

ΟΞ Άπ. Ἐπ. τὴν ῥομφαίαν σΞ]} τὴν μαχαιρᾶν με 19. τὴν μαχαιραν 

᾿σ8 93ν 1ο8. Οομρ. καὶ ἀποκέντησόν με] καὶ ἐκχεΐησον με 10, 93. 
Οοπιρὶ. καὶ ἐκκεντισον με το8. ᾿ μὴ ἔλθωσιν] μήποτε ελϑωσιν 92, 
93» 108, 123,) 144) 216, 242. (ομηρὶ. (αἱ. ΝΊς. 

τοις. μὴ ἐλθόντες δῖαν. Οἴτος. 
ἵνα οὐκ ἔλθωσιν 

ε 5 ,ὔ “Ὁ 
οι ἀπερίτμητοι ὅ10}} ὥΤοΙ οἱ 

᾿ τῆς κοιλάδος) τῶν κοιλάδων Αἴπ). τ. Αἴ. Εἀ. 

απεριτμῆτοι 44. καὶ ὅτοι Αγγι. 1. Ασῷ. ΕἘά. καὶ ἀποκεντήσωσί μεῖ 
καὶ ἀποκτίνωσ με (ἢς) τοϑ. κα καὶ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἢ 

αποχεντήσεσιν 1]. αποχτείνωσι 93. ΟομηρΙ. καὶ ἐμπαίξωσιν ἐμοί] 
καὶ ἐμπαιζωσι μοι 11. ΑἸεχ. καὶ ἐμπλιξωσιν εν ἐμιοι ΧΙ, ςς, ςό, ός, 
71) 747) 93. 1ούς 120, 123) 134) 144) 836, 242, 246. (οτηρ!. ΑΙά. 

οι. Νίς. καὶ ἐμπεξωσιν ἐν ἐμοὶ το8. καὶ ἐνπαιζωσιν εν ἐμοι τς, 
καὶ ἐμπαιξσι μὲ 247. καὶ οὐκ ἐξέλετο] καὶ κκ ηδελετο ΧΙ, ςς. 
καὶ δκ εἐδβληϑὴ 64. ΑἸά. -Ἐ τοῦτο ποιεῖν δῖαν. ΟΥἾτοσ. ὁ αἴρων 
τὰ σκεύη αὐτἈ} ὁ σκενοφόρος (Ης σοπι. {ε4.) Αττη. τ. Ατπι. ἙἘά. τὰ 
σκεύη αὐτῷ 4] - σπάσαι τὴν ρομφαιαν αὐα καὶ ἐκκεντήσαι αὖον 44. 

ὅτι ἐφοξηϑη} δίιοτι ἐφοδηϑη 93) τοβ, 123. Οοιηρ. σφόδρα] καὶ 
σφόδρα Οεοτρ. 
δὰ πιᾶγρ. μαθεῖ μαχαιραν.) 64) γ1) 745 84, 02, τού, ττ0, 123, 134. 

158, 236, 243, 24ς,246. Αἰά, (αἴ. Νὶς, Απη. 1. Ατπῇ. ἘΔ. Οοτρ. 
διαν. τὴν μαχαιραν αὐτξ 10, 93. 108. Οοπρρὶ. καὶ ἐπέπεσεν--- 
Σαοὺλ ἴῃ οοπι. 164. Χ οὔτ ἰητεττηθά. 119. ἐπέπεσεν] ἔπεσεν 44, 
82, 929 93, τού; τοβ, 120, 123, 236, 247. (οπηρὶ. (δῖ. Νίς. 

͵, Ψ. Καὶ εἶδεν] καὶ ιδὲν τοϑ. ΑἸεχ. τὰ σκεύη αὐτῷ} τὰ ὅπλα 
αὐτῇ (ἂς ἰηἴτα) δἷαν. Οἴἶεορ. καὶ ἐπέπεσε] α καὶ Ατπη. 1. Αγηι, 
Ἑάἀ. ἐπέπεσε} ἐπεσε ΧΙ, 64, 82, τού, 120, 123, 436, 247. Οοτηρῖ. 
ΑΙ4. (δι. Νῖς, δῖαν. καὶ αὐτὸς} α καὶ 246. Οεογᾳ. 
ῥομφαίαν] ἐπι τὴν μαχαιραν 19, 93) 108. ΟΟΠΡΙ. 
α Οοπιρὶ. αὐτῷ ΑΙά. ΑἸοχ. 

ΟὟΙ. Καὶ ἀπέϑανε Σαοὺλ}  τς8. καὶ οἱ τρεῖς} καὶ εἰ τρεῖς 
242. καὶ οἱ τρεῖς υἱοὶ ---σκεύη αὐτῇ} καὶ ο αἴρων τὰ σχενὴ αὐΐξ, καὶ 
οι τρεῖς νιοῖ αὑτῇ ς6,546, υἱοὶ αὐτῷ] οἱ υἱοι αὐτῷ 93, τς8, - μετ᾽ 
αὐτῇ Ατγη. τ. Αὐτη. Ἐάῳ καὶ ὁ αἴρων] καὶ οἱ αἴροντες το, τοϑ, 
καὶ ὁ αἴρων δες. δἀ ἔπ. ςαπλ.} καὶ τσᾶντες οἱ α:δρες αὐτῇ ἐν τῇ ἡμέρα 

ἐκεινὴ χῶτα τὸ αὐτο. καὶ ὁ αἰρὼν τὰ σχενὴ αὐτε ςς. τὰ σχεύη αὖ- 
τὉ} "Ἐ καὶ πάντες οἱ ἀνὄδες αὐτὰ 19, ς2, 92, 93) 108, 123, 436, 247. 
(ὐοπιρὶ. ΑἸεχ. σας. Νῖο. ϑαν. -Ἐ δδάδθηι, ἤης οἱ, Αττη. τ. πη. ἘΔ. 
Θ΄ εογρ. ἐν τῇ ἡμέρῳ---τὸ αὐτό] εἰ κπίοεγβ' οἰγὶ ἐγως ἱπ ἀϊο {Πα ρανῖ- 
ἐεν. υϊσ. ἡμέρᾳ ἐκείνη) ΤΥ. Θεογρ. κατὰ τὸ αὐτό] ἐπὶ τὸ αὖ- 
τό αεογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. μετ᾽ αὐτῷ δῖαν. Οἴἶτορ. 

ὙΙΙ. Καὶ εἶδον] καὶ ιδὸν τς8. ΑΙεχ. καὶ εἰδὰν 24ς. καὶ ὡς εἶἷ- 
δὸν Ατπι. τ. Απτὴ. Ἑά,. καὶ ἰδόντες δῖαν. Οὗτοσ. οἱ ἄνδρες 19} 
οι ΧΙ, 64, 71) 93» τοϑ, τςβ. Οοπηρί. Ατγπι. 1. Ασγηι. Ἐφ. Ἶσ- 
ραὴλ] ᾿Ἰσραηλῖται 5ῖαν. Οἴτορ. οἱ ἐν τῷ τσέραν 1] α οι 44) 247. 
οὗ ἡσαν ἐν τῷ τεραν 71) 24. ἔν τῷ πέραν 19] αντιπερὰς 123. 

τῆς χοιλάϑος--- 

τοέραν 23} Πλθεῖ ἴῃ ομαγαές. πλΐπογε ΑἸεχ. καὶ οἱ ἐν] α οἱ 7γ4) 247. 
καὶ οἱ ἐν--- Ἰορδάνε] καὶ Ἰορδανε 44. τῇ ᾿Ιορδανε] αὶ τὰ 74. οὗ 
ἄνδρες 2] «9, ΧΙ, 64, 71, 745) 935 1οῦ, τοϑ, 134) 144) 236, 5242. 
Οοπιρῖ. ΔΙά, καὶ οἱ νἱο᾽] καὶ οἱ τρεῖς νιοῖ 119. κοι 1:8. καὶ 
καταλείπεσι) α καὶ 246. κατέλιπον Ατπι. τ. Αγτη. Εά. κααλεί- 

πεσι] καταλιπασι τού, 134. κατέλιπον Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. κατα- 
λιπόντες ϑίαν. Οἴἶτοσ.. αὐτῶν] αὐτῶν ΑἸεχ. καὶ φεύγεσι] καὶ 

φευγωσιν 24ς. καὶ ἔφυγον Ατγγ. τ. Ατηι. Εἀ. Οοτρ. δῖαν. καὶ 
ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι] καὶ ἀνῆλθον οἱ ἀλλόφυλοι Ατηλ. τ. ΔἸ 4ιε, 

Ατπγ; Ἐκ. καὶ ἦλϑον οἱ ἀλλόφυλοι (οάεχ τπ05 ϑεγρὶϊ. Θεόν. 81Αν. 

καὶ καϊοικᾶσιν] καὶ κατῴκεν Αττη. 1. αἰΐαις οππεβθ, στη, Ἐά, ΟΘεοτρ. 
δῖαν. ΕΝ 

ΨΙΠΠΙ. Καὶ ἐγενη 9] α ἔγενηϑὴ 10) 108. τῇ ἐπαύριον ΡΙΞ- 

αὐ, καὶ 92. Ριαβαθ, ἐν 122. ϑίδν, οπὸ τῆς ἐπαύριον Οεοτζ. 

. 9 δ ,. 

ει ΤῊΝ 

8 ο ΝΞ 

αὐτοὺ 2} 

3 ’. « 

ἀποκεντήσωσιἢ 

τὴν ῥομφαίαν υἷκ.] -[- αὐτε ΧΙ, 295 44) ςς» (6. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α: 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

γήϑη τῇ ἐπαύριον ἔρχον]αι οἱ ἀλλόφυλοι ἐχδιδύσχειν τᾶς. νεκρῷ, καὶ εὑρίσκεσι τὸν Σαδλ χαὶ τὲς 
9. τρεῖς υἱὸς αὐτῷ παεπ]ωχότας ἐπὶ τὰ ὅρη Γελδβέ, Καὶ ἀποςρέφεσιν αὐτὸν, χαὶ ἐξέδυσαν τὰ 

σχεΐη αὖτϑ, καὶ ἀποςέλλεσι» αὐτὰ εἰς γῆν ἀλλοφύλων, χύχλῳ εὐαγγελίφοντες τοῖς εἰδώλοις αὐ-- 

το. τῶν χαὶ τῷ λαῷ. Καὶ ἀνέϑηχαν τὰ σχεύη αὐτᾷ εἰς τὸ ᾿Αφςαρτεῖον, καὶ τὸ σῶμα αὐτὰ χατέ-- 
11. πήξαν ἐν τῷ τείχει Βαιῦσάμ. Καὶ ἀχέεσιν οἱ κατοιχᾶντες Ἰαξὶς τῆς Γαχλαλϑίτιϑος Σ ἃ ἐποίησαν 

12. οἱ ἀλλόφυλοι τῷ Σαούλ. Καὶ ἀνέςησαν πᾶς ἀνὴρ δυνάμεως, καὶ ἐπορεύϑησαν ὅλην τὴν γύχτα, 
χαὶ ἔλαθον τὸ σῶμα Σαδλ χαὶ τὸ σῶμα ᾿Ιωνάϑαν τῇ υἱβ αὐτῇ ἀπὸ τῷ τείχες Βαιϑσὰμ, καὶ φέ- 
ρδσιν αὐτὰς εἰς ᾿Ιαξὶς, χαὶ χατακαίεσιν αὐτὰς ἐχεῖ, Καὶ λαμξάνεσι τὰ ὀςᾷ αὐτῶν, καὶ ϑάπ- 
τσιν ὑπὸ τὴν ἄρεραν τὴν ἐν ̓ Ιαξὶς, χαὶ νηςεύεσιν ἑπ]ὰ ἡμέρας. 
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ἔρχονται] ῥγϑτηϊίς. καὶ ΧΙ, ςό, γ4, 93», 1οῦ, 110, 123») 1347)144,)1.8, σαιμ ΧΙ. ροει υἱ ἰπ Εά. Βαιϑσαν (29. ἱπῆα υἱ ἱπ ἘΔ.) 64, 243, 
542) 243.24ς, 246. (ομηρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. Οδΐ. Νίς. και αρχονται ξζ2,), 4244. (οηρ!. Βεϑσαμ (ἢς ἱπίτα 44, τ2ο. ΑἸά, 5[αν.) γ4,) τού, 134. 
436. ἐνταῦϑα ἦλϑον Ατπι. τ. Ατπι. Ἑά. καὶ ἦλϑον ΟΘεοτρ. 81αν. Βαιῶσαμαν 82. Βαιϑσαμυς (ἢς ροῆε) 119. Βαιϑὴλ 121. Βη9- 
οἱ ἀλλόφυλοι) κα ο. 119. ἐκϑδιϑύσκειν] ἐκδυσαι το, ςό, 93. 1οϑ8, σαν 247. (ΑἸεχ. ἔς νετ. 12.) Βεϑσάν (ῆς 'πΆ8) Αται, τ. Ατγαι, Ἐά, 
(242. νοϊυϊξ τη. τες.) 346. Οομρρὶ. ἐχιδιδύσκην ((ο) 24ς. γυμνῶσαι Βεπάν Οεογρ. 

Ἀπ. 1. Ατη. Ἐά. τὲς νεκρὲς]} τοὺς τραματέας (Άς) το. τοὺς ΧΙ. Καὶ ἀκέάκσιν] -- περι αὐτοῦ 93. 1ο8, 24) 247. Οομρρῖ. 
Ἀ τραυματίας τό, 93, τοϑ, 246. (οχηρί. ὀέκαι. α τῆς 244. καὶ εὖς- ΑἸεχ. καὶ ἤκεον ἀμφὶ αὐτὲς (περὶ αὐτῶν) Ατηι. 1." Ατπι. Εά. καὶ 

᾿ ρίσκεσι] ἤπε καὶ (υῖ νἱἀεῖατ) 247. καὶ εὗρον Αγ. 1. Απῃ. Ἐπ, ἧκξον Οεογς. καὶ ἥκεσαν ϑ'αν. οἱ κατοικᾶῶντες] οἱ κάτοικοι ΑΙτΩ. 1. 

Οεοτρ. δίαν. Οἰἶϊζορ. καὶ εὐρίσκεσι--υἱὲς]} μαθεῖ ἴῃ: οἰλγαξξ. τὰ - Οεογρ. ἔς, ἔπε οἱ, Αγη). Εά. Ἰαξὶς] Ιαδεις (ἢς ἰηΐτα) 29, 44γ 
τογε ΑἸεχ. τὸν Σαδλ) τὸν 121. -Ἐ νεκρὸν ὄντα ϑἰαν. Οἴτορ. ξξ, ξύ, 64, γ1, γ4, 93, 1οῦύ, 1199 121) 123) 134) 144) 242. ΑΙά, 

τρεῖς υἱδς7 αὶ τρεῖς 64. ποεπ]ωκότας] αὶ τό, 5246. ἐπὶ τὰ ὄρη] εν τῶ ΑἸοχ. (αἵ. Νίς. Ἰαξὴς (ἢς 'π4) Οομαρὶ. ᾿Αξὶς Θεοῦ. ἐν ᾿Αδὶς 

ὁρει 93. 1ο8. (μηρί. Ατπλ. 1. Ατσπι. Ἐπ. 8[ν. Οἷἶγορ. ἐπὶ τὼ ορή δῖαν. Οἴτορ. ἐν Ἰαδὶς 5ῖαν. Μοΐᾳ. τῆς Γαλααδὶτιδος] τῆς ᾿Αγασ 
24ς. ἐπὶ τὸ ὅρος Οεογρ. ϑῖαν. Μοίᾳ.Ύ. ΓΕελθαέ] ργαπηῖῖ. τὰ 242. λαδίτιδος Απτη. :. Γαλααδιτῶν Ατηι. Ἐά, τῆς Γαλαϑίτιδος 81Αν, 
Γελξεα Ατπι. τ. Ασπ. Ἐ4, Γελξοέ Θεογσ. ᾧ ὄνομα Γελδενί διαν, Οἷἶτο. ἃ ἃ ἐποίησαν] οσα εποιῆσαν 93, τοϑ, 54ς. Οομιρί. Ατη. 1. 
Οἴτορ. Αγαι, Εά. οἱ ἀλλόφυλοι τῷ ᾧ Σαύλ] τῷ Σαὲλ οἱ ἀλλόφυλοι Οεογᾷ. 

᾿ 1Χ. Καὶ ἀπορρίφεσιν] και ἀποχεφαλιζεσιν το, ξύ, 93, τοϑ, 246-50 ϑίαν. Οὗἶτορ. τῷ Σαέλ] μετα Σαυέλ Ατην. 1. Ατπι. Ἐὰ. 
Οομιρὶ. ργαυηῖι, καὶ αποκοπΊεσιν τὴν κεφαλὴν αὐτὰ 29. ὠπέγρφυν ΧΙ. Καὶ ἀνέρησαν καὶ ἄνες 111,24). Καὶ ἀνέγησαν σᾶς 
Ἀπ. 1. Ἄσω. Εά. καὶ ἀπέςρεφον Θεογρ. ϑιαν. αὐτὸν] αὐΊας 24 ς. ᾿ ἀνὴρ δυνάμεως] καὶ ἀναςὰν τῶν πἰλήϑος τῶν δυνατῶν ἀνδρῶν ϑῖδν. 

καὶ ἐξέδυσαν) καὶ εκδιδυσκεσιν το. καὶ εχδιδυσχεσιν αὖον τό, 92, Οἴἶτορ. τυᾶς ἀνὴρ] τταντες ἀνδρες 82, 93, 24ς. ὥαντες οἱ ανδρες᾽ 
χοϑ, 246. Οοπηρὶ. καὶ ἐγύμνωσαν Ατπι. τ. Αγ. Ἐά. καὶ ἐξέδυσαν τοϑ. Οοπιρί. τὰς Ισραηλ δῖ. τὰς ἀνὴρ δυνάμει; πάντες ἂν» 
Οεοτρ. 8.αν. τῶ σκεύη αὐτῷ} -- καὶ ἀποκοπΐεσι τὴν κεφαλὴν αυ- ὃρῥες δυνατοὶ ϑῖαν. Μοί. δυνάμεως} δυνατος ς6.ΎἩ. ὅλην τὴν γύκ- 
18 ΧΙ, ς2, 64. 71, 82, 92, τού, 110,. 120, 123, 1347) 144) 158, 226, τα] κολῆν ςς. τὴν γύχτα ὕλην Αττῇ. 1: Αγῃ). Εὰ. Οοοῖρ. Σαὲδλ] 

242, 444. ΑΙά, Οαϊ. Νίς. αὐῇας καὶ τὰ σκευη αὐτῶν καὶ ἀποχοπίεσι ργατηϊτ. τε 24). Ἰωνάϑαν τῷ υἱξ αὐτῷ] τῶν υἱῶν αὐτῷ Οοπιρΐ, 
γὴν χεφαλην αὐτῷ 44. τὰ σχευὴ αὐἴων 5“4ς. τὸ ἐνδύματα αὐτῇ καὶ ἀπὸ τῷ τείχες) ἀπὸ τὰ τοῖχξς 123. Οαΐ. Νῖίο. κα του 247. ΑἸεχ, 
ὠπεκεφάλισαν τὴν κεφάλην αὐτὰ Αττη. :. Ατηι. Ἑά. ἔς, πἰῇ τὰ ὅπλα Βαιϑσάᾶμ] Βαιῦσαν 64, 82, 244. Βαιϑσαμυς 121. Βεϑσῶν Οοπιρὶ, 
αὐτῷ, Οεοτς. ϑῖαν. ἀπορίλλεσιν] ἐξαποξελλεσιν 71. ὥποςίλ.- Βεθϑσῶᾶμ Οεοῦρ. καὶ φέρεσιν] καὶ ἡνεγκαν 82, 93, 1οϑ. Οοπηιρῖ, 
λεσιν αὐτῷ] ἐξαποςελλεσιν ΧΙ, 29, τό, 82, 110, 1ς8, 24ς. 246. ΔΙά. καὶ φαιρεσιν 242. και ἀπήνεγκαν 245. καὶ ἔφερον Αττη. τ. Ἀππ, ΣᾺ 
λαυτὰ 44, ζ2, τς. 64, γ4,) 93. 1οῦ, τοϑ, 119, 120, 134) 144» 236, Ἑὰ. Θεοτε. ϑῖαν. αὐτὲς 1] ...2432. αὐτὰ 247. ϑἷᾶν. εἰς Ἶα.ς “έτη 
342,244. Οοπρὶ. ἀπέςειλαν Απη. 1. Ατα.. Εάὰ. Οεογρ. 8.1ν. εἰς δὶς] ὡς Ἰαδείς (Π) 82. εἰς Ιαξης 242. εἰς Ιαδεις 245. Βιδδεῖ εἰς ἰπ 
γῆν ἀλλοφύλων] εἰς τὴν αλλοφυλων 2Ζ4ς. εὐαγγελίζοντες} εὐαγγε- ἰιαγαξξ, τηΐποτε ΑἸεχ εἰς ᾿Αδὶς (ἰπῆὰ ᾿Ιαδὶς Αἰ. τ. Ατηι. Ἐά.) 
λιζομενοι ΧΙ, 29, 44» ξ29 5) 56, 715 74γ) 82, 92,) 93, 1οὔ, 1οϑ, 119, ὉΟΟεογρ. ϑίαν. Οἰτορ. κατακαίεσιν] κατεκλαυσᾶν 19, τιο8. κατεν 
120, 123) 1349 144) 1.8, 2369 242, 243, 24ς) 246. ΟΟὨΡ]. (δῖ. Ν᾽σ. κχαυσᾶν 82, 24ξς. (οπηρὶ. Ἄγ). ΄. Αχαι. Ἑὰ. ΟΘεοῖρ. ϑῖδν. χατεύν» 

εὐηγγέλιζον Θεοῖς. τοῖς εἰδώλοις] ργαρηντ. ἐν 158. Ατπι. 1. Ατθ. καυσαν (6) 93: αὐτὰς 23] αὐτὼ ὅ81Αν. 
Ἑὰ. τοῖς ιδωλοις 236. αὐτῶν] αὐτῶν ΑΙεχ. καὶ τῷ λαῷ] ΧΙΠ. Καὶ λαμξάνεσ!] και ἐλαῦον 19, 82, 93» τοϑ, 24ς. Οοιρΐ, 
“Ἑ αὐτων ΧΙ, 20, 44,) ς (5 ζό, γι, γ4, 82, 92, 93, τού, 1τοϑ, 1199».120.0. Ἀπ. 1. Ατγη.. Ἐά. Θεοῦ. ϑίαν. τὰ ὁςὰ} τὰ ὡςὰ ((ς) 24ς-. 

121, 123) 1347 144, 1ς8, 236,242, 243, 245,247. Οοπιρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. καὶ ϑαπΊεσιν] καὶ εϑαψαν 82, 93, ιοϑ, 24ς. (πρὶ. καὶ ἔϑαψαν 
Οἱ. Νὶς. Θεοιρ. δῖαν. καὶ ἐν τῷ λαῷ Απῃ. 1. Απῃ. Ἐα. αὐτὰ Ἀπ. 1. σαι, ἘΔ. Οεογρ. ϑίαν. ὑπὸ τὴν ἄρεραν] ἐν τῷ δρυ- 

Χ. Καὶ ἀνέϑηκαν] καὶ ἀπεϑηχαν 1ς8. καὶ ανεϑηκα 24. Καὶ μῷ ὅν. τὴν ἐν Ἰαδὶς] αὶ εν 64. αθεις 82. εν Ιαθεις 93, 24ς. 

ἄνέϑηκαν--ἰΑςαρτεῖον] αὶ οὐπὶ ἱπιειτηεά. 546. τὰ σκεύη] τῶ σκεύξς κι τὴν ἐν 247. πῃ. 1. Ασῃν. ἘΔ α τὴν Οοπιρί. Βαθεξ ἐν ἴῃ ομαγδέξ, 

ΟΠ 34ς. αὐτῷ 1] τὰ Σαδλ 93, 24. Οοπιρί. ᾿Δεαρτεῖον] Αγαρ- τηΐποτε ΑἸεχ' ἣ ἦν ἐν ̓ Ἰαδὶν Θέ οτς. ὃς ἦν ἐν ᾿Αξὶς 8ϊαν. Οἴἶορ. 
ἢ σιον ΧΙ, 29, ς(ν ς6, 64, γ1, (τα 1. οοττ, Αφαρτείον.) 243, 247. ΟΟπηρ. ὅς, πῇ ἸΙαξὶς, δῖαν. Μοίᾳεα καὶ »ηρεύεσιν] καὶ ενηξευσᾶν 82, 93.) 

Αἰδδ σταρτεῖον (ἢς) 82, 93. εἰδωλέιον τηᾶγρ. το8. καὶ τὸ σῶμα τοβ. Οοπιρὶ. Αττ. 1. Αγπι. Εά, Οεογ. δἷδν. καὶ ἐνίςευσαν (Π0) 524ς- 
αὐτ] καὶ τὼ σώμαϊα αὐτῶν Απη. τ. Αττη. ἘΔ. ϑίαν. Οῇτος. τὸ δὲ ἑἕπ]ὰ ἡμέρας] -[- Καὶ ἐγένετο δζς. 465 ρετίποπι δα ἰπἰίαπι οΔρὶ [15 ρτῖ- 

σῶμα αὐτοὺ 5[αν. Μοίᾳ. κατίπηξαν} κατεϑεντο δ]. τιᾶτρ. τ6. τὴ [θη {ξοιπάϊ, 11, ΧΙ, 64) 71, 74. τοῦ, 134) 1447 158) 236, 2425" 

ἂν τῷ τείχει] ἐπὶ τείχες 5ϊιν. Μοίᾳ.α τείχει] τείχη (ἢς) 93. τοῖ- 2444) 246. 
χει 123. (αἵ, Νῖς. Βαιϑσαμ! Βαιϑεμ 11. ἰπῖα υὐ ἰὰ Εά. Β.ι- 





᾿ς "ὦ πὰ--.,͵ “«-“α.... ---- 

ΔΡΡΕΝΠΏΌΙΧ 

ΟΟΝΤΙΝΕΎ ἀεἸοῶα ΑἸϊοσιιηι Ἰηιεγργείπηι ΕἼαρηγαπία, εἰ 5 ΠΌ114, Οοάϊουη) ΜΜαγριηῖδυις Πῖο Π]Π|ς ἀα- (τρία ; φυϊδιίάαπι εδἰίδηχ ἀϊνεγῇ Βεηαγιβ, 1πηιογ] θέῖ5, αι Ιοοο “πο αἰσυπαιδ οχυ]ανότγιηςξ, Ἰάθο ἐαηγοπ Ῥτογίαβ οπλτίαγα ποῖαΐ. Οοάϊςες ἴῃ ΑΡραδῃάϊος οἰξαῖϊ ἐς θη,, αι ἴῃ ἰρίο Γθδτο, πυηχεγὶς ἀεῆρηδητζαγ, 

ΓΟΑΡ.Ἱ. ζ. σλὴν Θ. ἀλλα ἸΠΑΓΡ. 1οϑ. 6. κρὴ ἠϑύμει ἔς. ΑἉ πλᾶγρ. δ γἤοηϊβ 8]ανοηῖςθ (1π Ἐάϊτ, ἘΝ Μοίδπυεηῇ, 1750.) εἴ ἢος (0 Βοϊϊυση. 7κ (ονηῤῥιίεηβ ἐ καὶ ἔϑλαψεν αὑτὴν ἡ ἀντίζιλος αὐτῆς ϑλίψε, διότι ἐξῳϑένισεν ᾿ δὐτὴν, ὅτι συνέκλεισε Κύριος τὴν μήτραν αὐτῆς μὴ δῦναι αὐτῇ παιδίον. Οὐδηξιη ἀΠόογερεὶ ΕΔΖ Οογρἠμέρηβε, νἱάς. : 1η ἴοςο. 13. πὴ τὰ χολη αὐτῆς ἐκινεῖτο] Θ. μόνον τῶν χειλῶν αὐτῆς σωλευομένου (ἢ) ΓΛΔΓρΡ, Το. 14. μεϑυ- ᾿ὁϑήση] Θ. μεϑυέσα τηᾶτρ. τοΒ. 1 5: Οὐχὶ] Θ. μηδαμως Τηατρ, τοϑ. ἡ σκληρὼ ἡμέρα] Θ. κεκακωμενή τὸ πγευ-- ΄ μῶ τοᾶγτρ. ἃ. τό. εἰς ϑυγατέρα λοιμὴν] Θ. ὡς μιν των ὡπαίδευτων τηατο. 1Ιοδ. Απηση Θ. πγεηδοίς Ρῖοὸ Σὺ Ψιά6 Βαῆγάτ Νοί. ἴῃ ἰΙοςβ. 18. Εὖὔρεν] Α. Σ. ευροι τηᾶτρ, Χ, [Ι͂ῃ ΓΏΔΓΡ. 1ΤΟϑ. Α. εὑρέ. 23. ποίοι τὸ] Σ.. τὸ ᾧαινομίένον σοι ΓΩΑΓΡΟῚ οδ. β ἱ 
" ΟΑΡ, ἢ. τ. ἐπλατ. ἐπ’ ἐχϑρ. μου τ. ςόμα μ8] ἐπλᾶτ. ξόμα με ἐπ’ ἐχϑρός μὲ ΟΒεγίοῇ. ἱν. 742. 3. ὑψη- λῶ] Σ. υπερδολην τηάγρ. τοϑ, ΟἿ, Μοπεβυς, εἰ ΒαΑγάϊ. ἴπ Ιος, 18, ἐφὲδ] [Ιῃ ΓΑΑΓΡ.. ποΐαξαγ Δ 4]. τὴ. εν- μα καϑαρον ᾽ ἐξαίρετον. 5. 10. διπλοίδα} Σ. εφέςριδα. Θ. ἐπιδυτην. τλατρ. Χ. (Οὗ ΗἩεχάρῖος. Ε ΓΑΘΤ,. 1ἢ ἷἴος. 20. ᾿Αποτίσαι---ὠντὶ τῷ χρέους] ἀνταποδῷ σοι Κύριος σπέρμα ἕτερον ἀπὸ τῆς γυναικὸς ταύτης ἀντὶ τοῦ χρέους ΓΟ γγίοῦ. ἴν. 727. 421. ἐμεγαλύνθη] Σ. ηὐξήησεν Τηαγο. Χ,, 24. Μὴ τέκνα ὅζο.7 μὴ τέκνα, μὴ ποιᾶτε ἕτως ὅτι ὥκ ἀγαϑὴ ἡ ἀκοὴ (4. «πονηρῷ ἢ ἀκοὴ) ἣν ἐγὼ ἀκόω περὶ ὑμῶν τῷ τοοιεῖν τὸν λωὺν μὴ λατρεύειν τῷ Κυρίῳ. ΓΒ γγίοί. 1, 70. ΟΕ ἢν 318. ν. 1σ0. ἰχ. 67. δελεύεω] λατρεύειν τηᾶγρ. Χ, Ψιάς (ο]]αι, Οτίθραςῆς ἰὴ Ἀξερεσγίογ. ργοὸ Β. εἴ Ο. [1 ραγί, ἤγΡ. 23... 2 5. Ἐὰν ἁμαρτάνων δζο.] ἐὰν ἁμαρτάνων ἁμάρτη ὥνϑρωπος εἰς ἄνθρωπον καὶ τροσ-- εὐξονται τπερὶ αὐτῷ, ἐὰν δὲ εἰς Θεὸν ἁμάρτῃ τίς προσεύξεται περὶ αὐτῇ ; (Βτγίοί, 11. 378. ΟΕ ἢ, 388." ν. 234. νἱῖ, 731. ΣΙ. 80. 27. ᾿Αποκαλυφϑεὶς ἄχο. ὠποκαλυφθὲς ἀπεκαλύφϑην πρὸς πάντας τὼς ῳατέρας ὑμῶν Ατἤδῃ, 1, 503. 40. ὁ οἶκός σου} ΑΔ Πεες νεγδα Ἰερίτυσ ἴῃ ΓΩΔΓΡῚΠΘ : Α. (ποῃ Ακ. αἱ 4148 ΤΕ ρεγ Α4υ114ς πο- (λίυγ) τριν σξεοθηναι. Χ. Οοηξ, (ΔΡ. "1. νεγ. 3. καὶ νῦν φησι Κύριος ὅτ. ζῷ ἐγὼ λέγει Κύριος ὅτι τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω----καὶ ὁ. ἐξεϑενῶν με ἐξεϑενωθήσεται. ΟΥὙ1111. ΑἸοχ. νο]. ἱ. ΡΆΤΙ. 1. Ρᾶρ΄. 137. εἴ νο]. ἵν. ρ. οζς. ΟἿ 11, 823. ἰν. 627. νἱ. 98. εἴ Οβιγίο. νὶ. σαι. νἱΐ. 346. 31. Ἰιδὰ ἔρχονται ἡμέραι] ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται ἘχίεΡ. 11. 101. 35. ἐνώπιον χριςῶῷ ΜῈ] ἐνώπιόν μου Ογτ]}], Α]εχ. νο]. νἱϊ. ςοπίγα Νδῆοσ, ὅξο. Ρ.ό38. 46. ὀξολξ ᾿ἀργυρίου] Α. εἰς συλλογὴν ἀργυρίου. Σ. ιγῷ μια αρνησὴ τηᾶτο. Χ, ΟἿ Ηδεχαρὶ. Ετγαριη. ἴῃ ἴος. ΓΟΑΡ. ΠΙ. τ. καὶ ῥῆμα Κυρίου ἥν τίμιον δχς.} ὀκ ἣν ὅρασις διαςέλλεσα καὶ ῥήμα τίμιον ἦν ̓ ΟΒιγίο. 1. ἢ 12, 211. ΟΕ πα, 461, 462. νἱ. 34, 13Ό. χὶ. 431. 3: τρὶν ἐπισκευαοθῆνα!] Α. τριν σξεόθηναι. (γ14ε ἨξεΧΔρΡΙ. ἴῃ 1ος.) ἈΠυα ΓΟΒο]οη τ᾿ ἐκ ἐσζεοϑη. ἸὭΔΓΡ. Χ, 14. Εἰ ἐξιλαοϑήσεται ὅζο.] εἰ ἐξιλάσεται Ὡὡμωρτία τῷ οἴκω Ἠλεὶ ἢ ἐν ϑυ- μιώματι ἢ ἐν ϑυσίωις ἕως τῷ αἰῶνος. ΟΠγίοῖι. 1, 80. εἰ ἐξιλάσεται ὡμωρτία οἴκου ᾿Ηλεὶ ἢ ἐν ϑυμιώμασιν ἢ ἐν ϑυσίωις ἕως αἰῶνος, ΤΠάοτ. Ῥε]αΐ, 647. ι8. τὸ ἀγαϑὸν] τὸ ἀρεξὸν ΟΠ γί, 1. 18ο, 211. χὶ. γδ4. - δηλωϑθῆ- να!] Α. Σ. ὡρωϑῆναι ἸΏΔΓΡ. τοϑ. 

“πᾳ ΟΟΑΡ, ἼΝ. τ. ᾿Αφέκ] Βαδεὲ ρ]οτι ΤΛΆΓΡ. βαϑμῶν 6. το. ταγμάτων] Δάίοτ. (ἢ. πεζῶν 925. 18. νῶτος] Σ, σπόγδυλος ΤΆΔΓΡ,, τοϑ. Οὗ, ΗδοΧΑρὶ. ἴη Ιος. εἴκοσιν ἔτη] ̓ Ιωσίππος μ'. ετὴ λέγει τηάγρ. Χ. Οὗ ]οίερῆι Αη- τ. 74. 11. ν.-ςἀρ, χί, δ. 8. ραρ. 222. Ε4, Ηυδίοη. 10. ἐπεςράφησαν Σ. ὠλκάσεν. (τηεΠ4. ΡΓῸ ὠκλαάσεν. Ἡξεθγ. ϑη5) Θ. ἐπεπεσέν. ΠΔΑΓΡ. τοδ. Ῥοπεηδυπ { ἔκλαυσε. Μ|άε ΗδεΧαρὶ. ἴῃ Ἰος. ; 
ΟΘΑΡ, Υ. τ. ἐξ ̓Αδενεζξρ] ϑ. 0]. απὸ λιϑῳ τῆς βοηϑειας 92. βαρεῖ δαάδθπι ἴῃ πηᾶγρ. ργβῆχο Θ. 1οϑ. {εἀ ἴῃ Ἠεχαρὶ. Ετάρτη. δάϊοσιδυιηίυγ τῳ Α.. ΟἿ, Μοπεβαροῃ. ὅζο. 1η ἴος, 2. εἰς οἶκον Δαγὼν] Δα νοςεῃ Δα- γῶν ἢαδεῖ ἢος ϑ.}ο]. [ἴῃ ΤηΔγο. σύ, Νικολάου Ὑδρῶντος : Σημέωσαι ὅτι ὁ Δαγὼν, ὡς Διόδωρος φησὶ, τίτων ἐκαλεῖ- το, ἀδελφὸς Ἴλε τῷ καὴ Κρόνου, κοὴ τύλε, κοὺ ἄτλαντος, ἐξ ἐρανξ' καὶ γῆς ἀνθρώπων τινῶν ὅτω λεγομένων. 9. κοὴ ἐποί- σαν ὅζο.ἢ τὸ δὲ, ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ Τετ 9 αἴοι ἕδρας χρυσῶς, οἱ λοιποὶ ὅτως ἡρμήνευσαν, καὶ Ξεμλυθησᾶν αὑτῶν αἱ ἐδραι. ἹΤΠεοάοτγεε. Ω. το. ἰπ τ ες. ΟἿ ἨΕΧΑΡΙ. ἴῃ Ιος. ᾿12. ἐπλήγησαν εἰς τὰς ἐδρας] εἰς τὰς ἕδρας ἐπλήγησαν. ὡς δὲ ὃ ̓ Ακύλας, τὸ τῆς φαγεδαίνης ἐοφήκωσιν ἕλκος, ΤὨεοάοτεῖ. Ο. το. π1 Κερ. Οὗ Βαῆγάι. ὅτο. " 
ΓΑΡ, ΓὙἹ. 6. ἱνατί ββαρύνετε ἅς.7 ὅτος ὁ Θεὸς ὁ σκληρὸς, ὃς ἐπάταξε τὴν Αἴγυπῆον 3 ὅτε ἐνέπαιζεν εὐταῖς τότε ἐξήγα- γεν αὐτές. ΟἨτγίοίξ. ν. 399. ἵνα τί βαρύνετε τὰς καρδίως ὑμῶν, καθὼς ἐξάρυνεν Αἰγυπῖῆος ΩΣ Φαραώ ; ὄχ, ὅτε ἐνέπαιξεν 

αὐτὸς τότε ἐξαπέξειλε τὸν λαὸν αὐτῷ καὶ ἀπῆλθον. διά. νῇ, 120θ. 8. βερσεχϑὰν] Α. λάρνωκι ΤηΆΓΡ. το. "ς 
ΓΑΡ, ὙΙΙ. ς. πτώντα Ἰσραὴλ] ττάντα ἄνδρα Ἰσραὴλ Ογτ]. ΑἸεχ. Ηοιη. γΟΪ. νἱ. Ρ. 242. 6. συνήχθησαν εἰς 

Μασσηφὰ] συνήχϑη ὁ λαὺς εἰς Μασηφαὰ ΟΥτ!]]. ΑἸεχ. 1. εἰς, Ἡμαρτήκαμεν ἐνώπιον Κυρίε" ᾿ὲ ἐδκα ] ἡμαφτήκα- 
μεν τῷ Κυρίῳ κοὴ ἐδίκασε 1014. 7. ἀκδεσιν] ἥκεσαν 1814, 8, ἀφ᾽ ἥμων) ὁ μῶν τοῖα, 9. ὀλθταν ὡδ κε εἰσ. 
ὁλοκαύτωσιν 1δϊά, τῷ Κυρίῳ] ἤης τῷ 181, 10. ἐπὶ τοὺς ὠλλοφύλες] πρὸς τὸς ἀλλοφύλες 1014. συγεχύϑησω»] 

νο;. ]]. | ς0 
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ΑΡΡΕΝΏΙΧ ΑὉ ΡΕΙΜΌΜ ΠΙΒΑΌΜ ΚΕσΟΌΜ. 

Θ. ἐξεξήσαν τηᾶτρ. 1ο8. 146 Βαδγάει Νοῖ. ἴὴ ἷἶοοὄ χκὶ ἔπίαισαν ἐνώπιον Ἰσραήλ. καὴ ἔπεσον ἐνώπιον ἸΙσραήλ. 

Ουεῖ]]. ΑΙοχ. 1. οἰ. 11. κατεδίωξαν] Σ. ἰών τρῶτε, 1ῖο8. 12. τῆς σαλφίῶς] Σ. τῇ ὠκροτηρίου (ἢς)} 

ΙΏΔΓρ. τοϑ. 
ΟΑΡ. ὙΠ]. 3. ἐκ ἐπορεύϑησαν) ἐπορεύϑησαν, πε ἐκ, ὉΈΟΓΡ: ΕΠεὶ μδο Ἰεϑεῖο τηοπιεηίοίᾳ, πι δγγοηθα 

εἤξει. ϑιηρυ Αγ οεγίε εξ. ΑἸτεσ. ς. τὼ λοιπὼ ἔθνη] τῷ ἄλλα ἔϑνη Οὐγτ]}], ΑἸοΧ. νο]. 1. Ρ. 185. 6. Καὶ 
ταογηρὸν ὅζο.] κθὶὴ ἥν τοονηρὸν----ὡς εἶπε 1014. Ρ. 431. 7. καθὰ ἂν λαλάνσ. σοι} καϑλὼς. ἂν λαλήσωσι τερὸς σὲ. ἸΒ]4, 

ἐξεϑειήκασι Σ. ἀπεδοκίμασαν τηᾶτρ. 108. τῷ μῆ. βαειλεῤιο τῷ μῆ, βασιλεύειν Ογτλ]]. ΑἸοχ. 1. οἶς. ΟἿ ταπχθ 
111. 4.53. ἵν. 915. ν. 732. νἱ. ΗοΙΩΙ. Ρ. 232, 252. Οἰνγίοίξ. 1, 212. 11. 410, 420. 1, σπέρματα] Σ. 

σποριμώ ΤΩΆΓΡ. 1οϑ. 20. κωθὼ τπάντω τὰ 3] καϑὼς καὶ τὼ λοιπὰ ἔϑγη ΟΥτ1}. ΑἸεχ. νοἱ]. Π]. ραρ-. 481. 

ἐξελεύσεται δζο.} προπορεύσεται τρὸ τροσώπε- ἡμῶν. κοὴ τὸν τσόλεμον: ἡμῶν φολεμήσει Ογτ1}}}. Α]οΧ. 1. οἴ. 

ΓΑΡ. ΙΧ. 9. ἔμπροαδεν Σ, τὸ πάλαι ΠΟΤῚ, τοϑ. (ἐ, Βαδγάςη. ΗςΧαρὶ. 1ῃ 1. οἱ. βλέπωτα] Σ. Θ. ορωγτῶ ἸῊῚ 1οϑ.. τ. ἡμέρω μιῷ] Σ. τπρομιὰς (Π6) ταᾶγρ. το8. (ἐ, Ηεχαρία, 24. κωλέαψ] Ρ]οΙ, πηάτρ. μας 
πλατην 56. ἀπόκγι(} φ]οί. ΓΑΤΡ. ἀποτρεῷδ 56. 47: εἰς. μέρος} Σ. Θ. εν τελεὺτ οα ΤΑΆΓΕ. 1οδ. 

ΟΑΡ,. Χ. 2. ἀποτετίνωκται) Θ. αᾧηκεν ΤΩΔΓΡ. τοϑ. 5. κιγύρω] Σ. κιϑάρα ΓηΔΓρ. 1ο8. 6. καὶ πρρρηεύ. 

σεῖς μετ᾽ χυνν] ,« ΟΥη}]. ΑἸεχ. νοΐ. ἵν. Ρ. 471, 920, 1ο95.. ὅ. διωλέψεις] Α. ὑπομένεις ἸΏΔΓΡ. 1ο8, 11.ἢ 
καὶ “Σαδλ] εἰ καὶ Σαὼὰλ Οτερογ. Ν γῇ. ᾿. σιό. 420. σκηπῆίρον] Σ. Δά(ΟΓΙΡΙ τοᾶγρ. το8. 24. μων Σ. 

δ πρι τηᾶγρ. τοῦδ. ' 

'ΟΑΡ. ΧΙ. 3. ὁ σώζων] Σ. ὑπερμαχων ΤΏΘΤΡ. 1ο8, Ο. τὸ ἀγῳϑὸν] Σ. τὰν ὃ ἐὰν ἀρέση ὅν πλᾶγρ. τοβ: Β4- 
Ῥεῖ εδάδῃ. Ἰη [Ὁ ΠΟ]10 πλΑΓΡΊΩΙ αὐ ξογίρίο 92. 

ΟΟΑΡ, ΧΙ]. τ. Ἰδὼ ἥκεσω ὅζο.] ἰδὲ ἡκᾶσα τῆς φωῆς ὑμῶν, αὶ ἐξασίλευσα ἐφ ὁμᾶς ἀυθῶς ομιγίοῇ: 1. 597. 

2. Καὶ γὺν τἰγανπ ἀπέδει ηΈῈ} 1ῃ (ΟΣ. ίεᾳ. ] καὶ ἐγὼ ἰδὰ ἁ ἀνέςραμμαῃ ἐγώπεαν ὑμῶν ἐκ γεότητός μόν, ΧΟ κρὰ ἕως τῆς ἡμέρας 

ταύτης, καὶ γεγήρωκα. ἀποκρίϑγητε. Ομιγίοῖ. Ι. ει. (ΟΕ ΟὙΕῚ ΑΙΘκχ. νοἱ. 1. Ῥετι Ι. ΡΆξ. ιό6. 43,. ἀποκρί- 

τε. το] Σ. φεγξαοϑε τηᾶγρ. 108. μόρον τίνος ὅ.} μόρον τίνος ὑμῶν εἴληφα; ἢ ὄνον τίνος εἴληφα; ἢ τίνα ὑμῶν 
χρτεδυνάςευσα ; ; ἢ τινῶ ἐξεπίασα ὑμῶν; ; ἢ ἐκ χειρὸς τίνος ὑμῶν εἰληῷα ἐξίλασμα, ἢ. ὑπόδημα, κοῦ. ἀπέκρυνψψρῳ τὸς ὀῷϑαλ- 

μές, μδ ἐν αὐτῷ ; εἴπατε κατ᾽ ἐμξ, κρὶ ἀποβώσω ὑμῖν. (Ὠγγίοί,. 11, 297. ΟἿ 1χ. 3 89. Χ. όορ. 4. δ᾽ κατεδυ» 

νώφευσας ὅχς.Ἶ οὔτε κατεδυνάφευσας ἡμᾶς, ὅτε ἐζεπίεσας, δὲ εἰληφας ἐκ, χερὸς ἡμῶν. ϑδέμ. ΟΒγγίοῦ. π]. 208. 

5. Μάρτυς Κύριος ὄζος. ] μάρτυς Κύριος ὶ μώρτυς ὃ χριςὸς αὐτῶ. Οτγίοε. 1. εἰ. (ΟΕ ΟΥἊη]!.. ΑἸ χ. νοΐ. 1, Ραγί. 2. 

Ρ: 166. νο!. ἴν. Ρ. 487. Ατῆδηῃ. 1. 234. . δικάσω ὑμᾶς] Θ. 6 ἀνρ  ησονεα) ὑμῖν ΤΛΆΓΡ. Ιοϑ8. 11. ὠπέξειλε 
Τὸν Ἱερδῴαλ δζς.] ἐξαπέσελε Κύριος τὸν Ἱεροδάαλ, τὸν Τεδεῶν, Κφὴ τὸν Βαρὰκ, καὶ τὸν Ἰεῷφιϑάε, κοὶ τὸν ἸΣαμκὴλ, "αὶ ἐξέα 

λετο ὑμᾷς κύκλωθεν ἐκ χειρὸς τῶν ἐχϑιρῶν ὑμῶν, κρὺ κατοικεῖτε πεποιθότες. ΟἸεγίρί. 11. 299. 12. Νάας] Ἰηΐετ- 

ῥγεῖ.. ΓΛΔΓΡ. νωῶὼς ἑρμηνεύεται ὄφις ἀπειλῶν. κ6. 18. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] ἐν ἡμέρα, ϑερισμᾷ Ἐμίεδ. 1. 463. 
21. ὃ τοερανξσιν---' Ὅτι ἴἢ ζοη. 1εᾳ .] Σ.. δ τ ΔΙΘΕΤΝ ὅδεν ΚΟΙ δὅκ ἐξελ. οτε δεν εἐσι. δὲέοτε. ἘΆΒΓΕ. τοῦ. .2 3 Καὶ 

ἐμοὶ μηδαμῶς ὅζο.7 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο ἁμαρτεῖν τὸ διωλιπῶν εὐχομένω ὑπὲρ ὑμῶν. Θβεγίοῇ. 1: 312. 41. προσευχόμενον 
ὑπὲρ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. ΓΕ: 1Χ. 7834. Χ. 546. χὶ. 430. 

ΟΑΡ. ΧΠΙ. τ. Ὁ Σύμμαχος οὕτως ἐξέδωκεν. υἱὸς ὧν ἐνιαυσιαῖος Σαὼλ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν. καὶ δύο ἔτη ἐπὶ 1α- 
ραὴλ ἐξασίλευσεν. ΤΠεοάοτεῖ. Ὡς 30. 1Π1 Ἀερ' 4. τὸν Νασὶ6] Σ. εἐκςασιν͵ Ιηᾶγρ. τοϑ8. ᾿Ηϑετήκασιν αἱ δὰᾶ- 
λοι] τὸ μέντοι ἡϑετήκασιν οἱ δᾶλοι, ὁ ὁ ᾿Ακύλας ὠκεσάτωσαν οἱ ᾿ΕΦραῖοι ἡρμήνευσεν. Τ᾿ Βεοάοτεξ. Ο.. 27. ἴῃ τ ερ. ΟΕ 
ἯΕεΧΑρΡ]. ἰῷ ἶΙοοσ. 12. καὶ μὰ ἐν ϑω, αϑλα ([ς1]. αντεγραφα) ἀνεῦγζογ. Σ. καε βιαφϑεις ταᾶτρ. Χ. τοϑ. εἴ ἴῃ 
50}ο!. ΙὭΔΓΡ. 92. 13. Μεματαίωται σοι] Α. ἡγνωμονισας ΓΑΆΓΕ. 1οϑ8. γνωμονησας, ηφρονευσω. 500]. γηᾶγρ'. 
92. Γῇ. Πεχαρὶ. 1η ἶος. 18, ὁδὸν Γαδαὲ ὅζο.] Γαδαὰ δὲ τὴν ἐν Σαθδαὶν “ἣν, τὴν ἐν τὴ κοϊλάῤἑ τῶν δορκάδων ὁ 
᾿Ακύλας ἡρμήνευσεν. Γ Πεοάοτεί. Ο. 28. ἴῃ τ ερ. τὴν εἰσκύπ]εσαν ὅτε. τὴν ἐν τῇ κοιλαδὲ τῶν δορκωθδων τῶν ἐν 

Ἱερεσωλημν Τ,ΆΓΡ. 1οϑ. Γαὶ] Α. τῆν φαραγία τῶν υἱοίνων. Θ. τὴν κοιλάδα των δυρκαῤων. ΓΆΑΓΡ. Χ. 20. ϑέριςρο] 

Α. Θ. αροτρον. Σ. ψιν. γιατ. τοϑ. 2421. σίκλοι). 8080]. ΤΊΔΓΡ. οἱ σίκλοι οὗτοι λίτραι. λέγονται ἐν τῷ ἾΣ (ουτα Δ 
{ὰρεγ 11.) σημαίνει δὲ τόθ ὑνίου. σό. 

ΓΑΡ. ΧΙΝ. 1. Μεσσὰρ] Σ. το συφημα. Α. τήν ὑποξασιν. τηᾶτρ. Χ. Μεσαῦ, οσαπὶ ρἱοῖϊ. ταᾶγρ. εἰς βιγλαν. 
(Βιγλω νέο Νεορταοῖβ εἰξ Ἰάθδτα φυοά δρυά: Βογμᾶποβ υἱρήϊα;, γε] σχεμόϊα.) Ξ6. ο. ᾿Απόξητε ἔχε. ] Α. σι- 
ὠπήσατε εως τὰ εγῆσαι ἡμᾶς ὥρος ὑμᾶς ἸΡΆΤΕ: 92. Α. σιωπίισατε ὅζςΗ. Τ,αῖρ. Ιοϑ8. 13. ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτῷ] 
Σ. σπλοζορος ΤῊΔΓΡ. 1τοϑ. ἐπεδιδε] Σ. ἀνήρει ΤΛΆΤΡ. τοϑ. διαβεῖ (0}0]. τηᾶτρ. ἀνήρει 92. 14. ἔν βολίσι] Θ. 
ὡς ἐπι ἡμίσυ τ,λΓΡ. 108. 15. ἔκφασις] Α. ἐκπλήξις Γηᾶγο, 1οδ, 18. Προσώγαγε τὸ ἐφέ6] Θ. εγῆσον τὴ κι- 
ζωτῳ ΠΊΆΤβ. 92, 20. σύγχυσις) Α. Φαγεδαίνω τλᾶτρ. 92. Α. φαγεδενα τηᾶτρ. 1οϑ. 46. καὶ ἰδὰ ἐπορεύετο λα» 
λῶν} καὶ διεπορεύετο ὁ ὁ λαὸς λαλῶν Οβεγίοῇ, 1. 144. 27. ̓ Ιωνώθαν οὐκ ἀκηκόεε ὅζο.} ὁ ̓Ιωνώϑαν οὐκ ἀκόσας 
ἐν τῷ ὁρκίζενν τὰν πατέρα αὐτῷ ἐξέτεωε τὸ τὸ αχὶο τὸ " σκήῆρε αὐτῇ τῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ, καὶ ἐδάτηισεν εἰς τὸ κήρωον τῷ μέλιτος, 
Καὶ ἐπέσρεψε τὴν χέρα αὐτῷ ἐν τῷ ςόματι αὐτξ ὅζς. Οδιγίοί, ]. οἷ, τὸ χήριον} Σ. τὴν ἀπόῤῥω ΞΘΑΣΡ. 1οϑ. 
“ὃ. Ὁρκίσας---καὶ εἶπεν ἴῃ ΘΟΙΏ. ἴ:4] ὁρκίσας ὥρκισεν ὁ πατήρ σου τὸν λαὸν ὃς φάγεται ἄρτον σήμερον" καὺ ἐξελύϑη ὁ 6 
λαίς. καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν ΟὨγγίοίξ, 1. 145. 20. “Ἀσήϊλαχ β] οἵ. τηᾶγρ.. ὠπώλεσεν, διεῴϑειρεν. 56. 30. ᾿Αλλ᾽ 
ὅτ Θ. τλὴν στι. Σ. τὔοσῳ μάν ἸΔΔΓΕ. 92. Θ. σλην. Σ. τύσωμα. ((ς) ἌΜΕΤΕ: Ιοϑ8. 46. Καὶ εἶπε Σαδλ 606} 
καὶ εἶπε Σαδλ, χἰταδδμ ὁ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων Χρὴ ἢ διωρπάσωμεν αὐτός. καὶ εἶπεν ὁ ἱερεὺς, τροσέλθωμεν ἐνταῦϑα τρὸς 



ΔΡΡΕΝΏΌΙΣ ΑὉ ΡΕΙΜΟΌΜ ΠΙΒΕΜ ΒΕΟΌΜ. 

τὸν Θεόν. Οδεγίοβ, 1. οἷς. ΟΥ̓ 11. 147... 37. εἰ παραδώσεις ὅζς.Ἷ κρὴ εἰ ὡαραδώσεις αὐτὰς εἰς τὰς χεῖράς μὲ; Κφὴ᾽ 

ὧκ ἀπεκρίθη αὖτ' ᾧ ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη ὁ Κύριος. ΟΠ Γγίοίξ. 11. 147. 38. Προσαγάγετε ὅτε. προσαγάγετε τὰς φυλὰς 

τῷ λαξ καὶ γνῶτε 1014. 40. Καὴ εἶπε---Ὑμεῖς] καὶ εἶπε Σαοὺλ ὑμεῖς 1014. ὁ υἱός μου ἐσόμεϑα ἐς δαλάαν) ὁ υἱός 
μᾶ εἰς δυλέαν 1014. 42. Καὶ εἶπε ὅζο.7 κοὺ εἶπε Σαδλ βάλετε κλῆρον ἀγὼ μέσον ἐμῷ καὶ Ιωνάϑαν. καὶ βάλλουσι 

᾿ {λῆρον καὶ κατακληρᾶται Ιωνώϑαν. ΟἸτγγίο. 11. 148. ὃν ἂν κατωκληρώσηται ὅτε. Δά ἤη. σοηλ.} Παθεῖ (Ὁ κε,: 
᾿ ἐξ “ δλάάϊῖο ἢος [ὉΠΌ]1Ὸ . Ταυτῶ εὐ μιογὴ Χειτῶμ τῇ εἰοδόσοι Θεοδοτιωνος" διο ἡσερισώ αὐτῷ ὡς ἐν μυιῶ ἢ δευτερῶ ᾧγὴη τῶν εδδο- 

μηκοτῶ κείμενα, ὃ μὴν ἕν τῷ Ἑδραίκῳ ἥ. Λϑκιανου. 02. Ἐδάβδῃγ, ἐχοερίο ἢ Λεκχίανου, μαδεῖ {16 ΓᾺ}15. τα γὶβ 
τηᾶγρ. 236. 43. τί πεποίηκας ὅς. τί ἐποίησας" καὶ ἀπήγίειλεν αὐτῷ Ἰωνάϑαν λέγων, γευσάμενος ἐγευσώμην ἐν 
“ἄκρω τῷ σκήτήρῳ ἐν τῇ χειρί μὲ μικρὸν ἐκ τῷ μέλιτος. ΟΒτγίοίει.]. οἴ. 4ς, Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς δις.7 κοὴ εἶπεν ὁ λαὸς 
πρὸς Σαδλ᾽ τάδε ποιήσαι ἡμῖν ὁ Θεὸς. καὶ τάδε τοροάγείη, εἰ Θανάτῳ ϑανατωϑήσεται ὁ ποιήσας τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην 

τῷ Ἰσραήλ' ζῇ Κύριος, εἰ πεσεῖται τῆς τριχὸς τῆς κεφαλῆς αὐτὰ ἐπὶ τὴν γῆν; ὅτι ἔλεον Θεξ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ. 
1814. 

ΟΑΡ, ΧΥ. 3. ἀναϑεματιεῖς] ϑοΒο]. τηᾶτρ.. ἀντι.τϑ. ἀποκτενεῖς" ἐν τθοῦλοις Ὑαρ τοποῖς Τϑτο ευρησεις. 243. 0. ἥτι- 
μωμένο»] Σ. εὐτελες. Α΄. τετήγμενον. Θ. εξεδενωμενον ΓΛΆΓΡ. 243. 42. ἀκοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν ἀγαϑὴν ὅζς.] ὑπακοὴ ὑπὲρ 
ϑυσίαν ἀγωϑὴ, καὶ ἡ ἐπακρόασις ὑπὲρ φέαρ ἀρνῶν. γε]. ΑΙαχ. ΟΠ]. νοὶ. νὶ. ρ. 370. ΟΕ, νἱ!. Ρ. 34. σοηῖτα 
7]. Ομυιγίοί. ν. 150. νἱ. 345. Αἴβδη. 1. 627. 23. οἰώνισμα] της μαντειας τὸ τροσεριζειν' ἡ δὲ ἀνομία τῶν εἰ-- 
δωλων. ΤΛΔΓΡ. 243. 430. δόξασον] Σ. τιμῆσον ΤλΆτρ. 243.'ὁἡ 433. Καϑύτι ὅζο.] ἀνθ᾽ ὧν ἠτέκνωσε γυναῖκα. Ογ-- 
ΓΤ]. ΑΙεχ, νοΐ. 11}. ῥ. 13. 

ΟΑΒ. ΧΥῚ. 1, κὠγὼ ἐξεδένωκα αὐτὸν} καὠγὼ ἀπῶσμαι αὐτὸν. ΟἈτγίοίε. ἱ, 212. ΟἿ, 11. 432. νἱῖ. 79. 
6. ᾿Αλλὰ] Α. Θ. πλην. Σ. ἀρῶ πλᾶγρ΄. 92. ᾿Αλλὰ καὶ] Α. Σ..Θ. τλὴν ἀρῶ τηᾶτρ. 18. 7. Μὴ ἐπιδλάψης] μὴ 
“πρόογες ΟἨγγίοίξ. χὶ, 451. ἔξιν μεγέϑεα]. Α. Θ. τοῦ υψες μετεωροτητῶ τηᾶτρ. 1ο8. ἀχ ὡς ἐμδλέψεται δος. ἐχ 
ὡς ἄνϑρωπος ὄψεται ὁ Θεός: ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον, ὁ δὲ Θεὸς εἰς καρδίαν. ΟΒεγίοῖι 1. εἰ. ΟΕ νἱϑ. 344. 
11. κατακλιϑῶώμεν) Α. ἀναπέσωμεν τηᾶτρ. τοϑ8: 20. γόμορ] ἴῃ πιᾶτγρ. γόμον. ἀεἴη {1 }]1ςξ : ὁ ὥγιος Ἐπιφα- 

νίος, μα. (ουση ΔΔ ἔαργα [1η. φαοά νἱάείαν Πρηϊῆσαγο μόδιον.) 243. 423. ἀνέψυχε] Α. ἀνεπνεε τηᾶτρ'. 92, 108. 
Οοηξ. ΗΘΧὰρΙ. ἰπ ἰΙος. ἀγαϑὺν αὐτῷ] Α. εὐῷορος ἐγένετο τηᾶτρ΄. 92, 1ο8. Σ. Δαίογι δ᾽: τλᾶρρ. 243. Οοηξ. 
Ἡδχαρὶα. 

ΟΑΡ, ΧΥΤΙ. 3. ἐπὶ τϑ ὄρες----Τολιὰϑ' ὄνομα} δες ογηπία δἴγατηθηῖο {πρεγιηδυέϊο, ε ομαγαέξεγε περ]είτο. 
245. 5. ἀἁλυσιδωτὸν] Α. Φολιδωτον. ΣΣ. Θ. λεπίδωτον ΠΊΔΓΡ. 92. Α. Φοληδωτον. λεπιδῶωτον. τηᾶγρ. τοϑ8. Οοηξ, 

ἨἩεχαρίαᾶ. 7. ὅπλα] Θ: ασπιδα. Σ. ϑύυρεον ΤηΆΓΡ. 92. Σ. ϑυρεῶν πλᾶτρ. 1οϑ. Σ. τὸν ϑύυρεον Τ,ᾶΓΡ. 243. 
29. ὄχὶ ῥημά ἔςιν ;] μὴ ὀχὶ ῥημώ ἐς, (Πιγίοί, ν. 169. Οὗ 'ν. 4706. 42. Μὴ δὴ συμπεσέτω ὅζς.} μὴ συμπε- 

σέτω ἡ καρδία τῷ κυρίῃ με ἐπ᾽ αὐτόν" ὅτι ὁ δᾶλός σου ταορεύσετως ὅτε. ΟΠ γγίοίξ. 111. 296. ἰν. γξο. 43. Οὐ μὴ δυνή- 

ση ὅζο.] οὐ δυνήση τοορευϑῆναι ὅτι σὺ ταμιδάριον εἶ, αὐτὸς δὲ ἀνὴρ πτολεμιςὴς ἐκ νεότητος αὐτῷ. (Ὠτγγίοἵϊ. ἴν. 75ο, γ66. 
ΟΕ τα. 296. 34. Ποιμαίνων ἥν----κσὴ ὅταν) τοοιμαίνων ἥμην ὁ δουλός σὰ ἐν τῷ ποιμνίῳ τῷ ττατρός μὲ, καὶ ὅταν ΟἢτγΥ- 

(οἵϊ. ῃ1. 297. 5345. Καὶ ἐξεπορευόμην ὅζο.} ἐξηρχόμην κατόπιοθεν αὐτξ, καὶ ἐπάτασσον αὐτὸν, καὶ ἐξέσπων ἐκ τῷ ςὅ- 
ματος αὐτῷ, καὶ ἐκράτεν τῷ φάρυγίος αὐτξ, καὶ ἐϑανάτεν αὐτόν. ( Ὠτγγίοί, 1. οἰ, ΟΕ, ῖχ. 69. 456. τίς ὁ ἀπερίτ-: 
μητος ὅτος ὅζε.] τίς ἐςὶν ὁ ἀλλόφυλος ὁ ὀνειδίζων τυαράταξιν Θεξ ζῶντος ; (Ὠτγίοίϊ. ᾽ν. 470θ.. 45. Σὺ ἔρχῃ πρὸς μὲ 

ὅζο.] σὺ ἔρχη πρὸς μὲ ἐν τὸῖς ϑεὸὶς σὰ ἐγὼ δὲ ἔρχομαι τρός σε ἐν ὀνόματι Κυρίς σαδαὼϑ' ὃν ὠνάδισας σήμερον. (ΒΥ (ΟΙ;. 
ἵν. 777. δο. Τοἴαπι σοηγηα Παδαῖ ἴῃ τηᾶγρ᾽. ργθϑῆχο Θ. εἴ Οἱ λοιποί, 243.:Ὁ. 51. Νοῖᾶ ἀρ] Ιοο πὶ τοῦ 
κόλπου ἀοοεητυδίοηεπι 4085 ἀπρ] σεται Ἰεξεϊοηοῖη κόλπε εἴ κολεδ ᾿πα!ρΊταγα νι ἀδίιγ. 120. 

ΟΑΡ. ΧΝΤΙΙ. γ. ἐξῆρχον αἱ γυναϊκες, καὶ ἔλεγον] ἐξῆλθον αἱ χορεύεσαι, ἄδεσαι καὶ λέγεσαι (Ἀτγγίοίε. ἵν. γςξι. 

Ἐσάταξε Σαὸλ ὅτε. ἐνίκησε Σαδλ ἐν χιλιάσιν, κοὺὴ Δαυὶδ' ἐν μυριάσιν αὐτό. ΟἾγγίοΙς. ἰν. 471. ΟΕ, νἱ. 346. εἴ 

Αἴδαη. 11. 51. μυριάσι] Σ. (δια (ἢ) 243. 8, 9. Καὶ ταονηρὸν ἐφάνη ὅζο.] καὶ ὠργίαϑη Σαοὺλ καὶ ἦν ὑποῦλε- 
πόμενος τὸν Δαυὶδ' ἀπὰ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα. (ἸὨγγίοίξ. 1. οἴῖ. εγ. 17, 18,109. αυ8 ἐχίδηϊ ἴῃ Νο- 

τ|5 Εἀποηὶς Βοῆάαπα, δάἀίογιδιῖ τηαγρὶη] ὃχ Θ. 92. 22. Εἰ κῶῦφον ὅτε.] εἰ κδφόν ἐςιν ἐν ὀφϑαλμόῖς ὑμῶν 
ἐπιγωμξρεῦσαι με τῷ βασιλεῖ ; ἐγὼ δὲ ἀνὴρ ταπεινὸς, καὶ ὅκ ἔντιμος. (ὨΓγΙΟΙξ. ἱν. 753. 425. Οὐ βέλεται ὁ βασι- 

λεὺς ὅτς.7 ὅ᾽ βόλεται ὁ βασιλεὺς ἕδνα, ἀδλ᾽ ἢ ἑκατὸν ἀκροδυςίας ἐκδικῆσαι εἰς τοὺς ἐχιϑροὺς τῷ βασιλέως, Ἰθ1Ϊά. ἐν δέ- 

ματι Α΄4υ114. ἐπ ἄπο οἴη: ϑγγ Βατ-εῦτσ. 47. ἑκατὸν] Οἱ λοιποι. διακοσίας. πγᾶΓΡ᾽. 243. 
ΟΑΡ. ΧΙΧ. 13. κενοτάφιω] Α. μορφωματώ ΤλΆτρ. το8. Α. μορφωμαΐα. (νετ. 16. αἱ τροτομῶι. ὍΕ Βαῆτάι. 

Ἡχαρὶ. ἴῃ Ἰος.) Σ. εἰδωλα. Θ. ϑεραφιν. τηᾶτρ,. 243. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΧ. 19. Καὶ τρισσεύσεις δζ.] τὸ δὲ, τρισσεύσεις, ἀντὶ τῇ τρεῖς ἡμέρας ἀνωμενεῖς. Τ᾽ Ἰεοάογεῖ. Ο. “1. ἴπ 

τ: Ἀερ. 420. Καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ὅζς.] τὸ δὲ, τρισσεύσω, ἀντὶ τοῦ τρέϊς ἀφήσω οίζας.  βεοάοτεῖ. ]. οἰ, ᾿Αματ- 

ταρί] 500]. ταρ᾽ Ἑδραίοις ὅτως ἡρμηνεύθη. ᾿Ελληνηςὶ (Π6) τάφρος. παρὼ Ῥωμαίοις φωσσάτον. παρὰ τοῖς Σύροις σκό- 

πον εἰς ὃν οἱ γυμναζόμενοι τὰ βέλη πέμπειν εἰώθασιν. τηᾶτρ. τοϑ8. 55. κωϑὼς ἐτάξατο] Σ. Α. κατῶώ συντάγμω 1514. 
ΟΕ Ἡεχαρῖία 'π Ἰος. 46. παρήγαγεν] Θ. τυαρεδη τηᾶγρ. 1τοϑ8. Οἵ. Ηεχαρία. 41. ἕως συντελείας μεγάλης 
Μαγρίηὶ δάϊογιθις εχ Σ. Δαυιδ δὲ ὑπερεδαλε. 92. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. ». συνεχόμενος] Σ. εγκεκλείσμενος ΤΛΔΓΡ. 92. Σ. ἐγκεκλήμενος τγᾶτο, το8. (ΕΓ Ηεχαρία. 

ὉΑΡ, ΧΧΙΠ. 2. Καὶ συνήγοντο πρὸς αὐτὸν δζς.] Α. καὶ πᾶς περιερχόμενος, πᾶς ἑπακτῶν, καὶ πῶς ὑπόχρεως. Βόλεται 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ ΡΒΙΜῦΜ ΠΙΒΑΌΜ ΒΕΟσΌΜ. 

ἐἰπέιν, Τὸ ὁμοιοπαϑὲς τῶ ἡἰωιροθα χαίρει (60). ΏΔΓΡ. 243. 4. περιοχη] τοῦτο Κ᾽ ἥν δος Κωλϑμενος ἐν Τῷ οχυρωματει 

1διά. 15. μὴϑδωμῶ Σ. ελέὸν μῆ υπολωμξβανετω ΤΏΔΓΡ,. 92.108. - 18. αἰροντῶς ἐφό8.] Α. Φερεντας ἐπενδυμα 

εἐξαέρετον. τηᾶγρ. 92. Δ. φέροντας ἐπένδημω ἐξζέρετον (4) 1οϑ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΙΠ. 11. ᾿Αποκλειαϑήσεται βπ4].] Ἐ τὴ τρᾶτρ. (ὰΡ καὶ κοφὴ εἶπεν Δαυὶδ, εἰ σαραδέσωσιν οἱ παρὸ τῆς 

ἐμὲ ὅζο. 443. ΟἿ. Βαιγάς. ΗΕΧΑΡΙ. ἴῃ Ιοο. 13. γ᾽ ἐπορεύοντο] Α. 
Κεκλὼ (Θ. μὴ παραδώσεσιν οἱ ἔχοντες Κεκλὰ) ε 

28. ἡ μεριαϑ σα) Θ. των διαερεσεων 1814, 
ἐνωχρῶ τᾶγρ. 108. 16. ἐκρατοίωσϑ) Σ. εϑαρσησέ 1614. 

ΠΑΡ. ΧΧΙΝ. 4. παρασκευώσωσϑ οι] Θ. «ποκενωσαι τους ποδῶς αὐτϑ. Σ. ὠπατήσαι (πποπάοίς αἱ νἹάεζατ, ρῥτο. 

ἀποπατησαι.)} τηᾶτρ. 92, 1οδ. Γῇ. Ηεχαρΐα. 

ΟΑ͂Ρ. ΧΧΥ. τ. ᾿Αρμαϑαίμ"} ὃ ξαμα. Θ, τὸ ὅσω (βο) πιδγῃ. 3438. 83. κυνικός.] ἀναίδὴς κοὴ ταχὼς κοὴ πονη- 

θὸς ἂν ἐπιτηδεύμασιν (ΠῚ τηᾶΓΡ. 243: 6. εἰς ὥρας] ϑοἢιοἱ. ἀντι τοῦ ποῦλοι σοι χρονοι ΤΩΔΤΡ. 243. 41. πίδοΣ 

σε] Α. πωιδὼν τε κυρι μδ' κε ετώχυνε᾽ τηᾶτρ. 92. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΙ. ο. ἀϑωωϑήσεται" Θ. κωϑαρηϑη ΓΏΔΓΡ'. 1οϑ. 10. προς εϑ] Σ. συσσυρῆ. Ὠγᾶτρ. 92. Σ. συν- 

σύρη ΤΑΆΤΡ,. τοϑ. 16. ὅτι υἱὰ] Σ. Δἀἀτξ ἀξιοι πρῶτ. τοϑ. ((. δε ὼ 19. ἐπισείει] Α. ἀνα. (1. 6. ἀνασείει) 

ταλτρ. 243. ἐᾷ τὰ 

ΟΑΡ. ΧΧΥῚΪ. 8. ἐπετίθεντο) Α. ταρετώχϑησαν ΤΆΤ. 1οδ. Τεσιβ] Α. Ζεγρι τλΆΓρ. 92. 

ΠΑΡ. ΧΧΥΊΙΙ. 6. ἐν τοῖς δηλοις ϑ00ο]. τηδζρ. δήλες δὲ λέγει τὰ διὼ τῷ : ἐφὰδ σημωμινόμενω. σὅ. 14. ᾿Ανδρα 

ὄρϑιον] Α4αά. Οὐἱγμπι ἐγεξίμνι ὅγτ. Βαι- ΕἸ τ. 17. τῷ πλήσιον] Α. ἑτέρῳ ({16). ἀμ} .243. Νὰ ἑταίρῳ. 

Μοηιίίδυο. 

ΟΑΡ. ΧΧΧ. 8. Γεάδὰρ] Α. ευζωνε. Σ. λοχε. Θ. συφρεέμματος. Μονοζωνοι δὲ χαλκὸ κάλενται οἱ λήφαι. πϑᾶτξ. 

248. Οἐῇ Βαδγαι. ΗεΣαρὶ. ἴῃ Ἰἰοο.. 27. Νότου] Σ. ἐμὲ ΜΡΡΉμΟ αν ὨΛΆΓΡ. 243. 

ΠΑΡ. ΧΧΣΧΙ. 3. εἰς τὰ ὑποχόνδρια] Οἱ Λοιποι. σῴόδρω ὠπὸ τῶν ῥοιζέντων (ἢ). Σ. ἀκοντιςων. Θ. των ἢ το με- 

ρὸς τὸ εγίυς τὲ ἡπάτος. ΤΩΆΓΡ. 248: ᾿4. ἐμπαίξωσιν] Α. ενωγλαξεσιν τηᾶτρ. 243. Οὐηΐ. Ηεχαρΐα ἴῃ Ἰοο. 

1ο. ᾿Αφαρτέϊον] Α. ἐν οἰκῶ Αφαρων. ἄντι τὸ εἰς τὸ ἱερὸν τῆς: πτῶ: δι γι λεγουσι δὲ ταυτὴν ὡς τήν Αφροδέτην. ἸΠΟΓΡῚ 243. 

Ϊῃ ἅπε Οδρίτῖ5 αἀάϊτυς : τέλος τῆς τοῦ Σαὸλ βασιλείας. κρὴ ἤρξατο Δαυὶδ ὁ εὐϑω κοὶ τυροφητικώτατος τῆς βασε- 

λείως Ἰσραήλ. 44. 

ΟΟΒΕΙΘΕΝΘΌΑ. 
(ρ. Χχ. νεζ. 4. ρέοὸ Οὐγγ. χ. 72. 1. Οἠγγίο. χ. 720. 
Ἀρρεπά, δ 7υἀῖς65, ς4Ρ. ΧΥ. γΕΓ, 5. ῥστὸ Ὁἦγ οοἰόδογγίμς 1. Ογαδίης, 


